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Abstract 
In Swedish law, fire protection in buildings facing antagonistic threats is not regulated. 

Buildings facing antagonistic threats with fire as a consequence can include services 

important for the community, for example embassies and military facilities. The Swedish 

police and military intelligence service states that the level of terrorism threats is elevated in 

Sweden. The Swedish Civil Contingencies Agency has assigned the Swedish Fortifications 

Agency to compile a handbook on how buildings should be designed to be safe based on the 

threat level.  The aim of this thesis is to develop a basis for how buildings can be protected 

against deliberately lit fires and antagonistic fire threats.  

Ten respondents have been interviewed and the interviews were in the form of openly 

directed interview. The respondents represent for example emergency service, the consulting 

industry and fire researchers. The questions asked concerned how to think when designing 

fire protection, which parts of a building that are more exposed, what line of action and which 

starting area that is most likely when deliberately lighting a fire. Furthermore, questions about 

differences between a deliberately lit fire and an accidental fire as well as the probability for 

an attack were posed. A thematic analysis was performed on the interview data. 

The results show that the most common starting area for a deliberately lit fire was the façade, 

since it is accessible. Plausible lines of action for a deliberately lit fire for the studied type of 

building were to use flammable liquids, explosives or materials found at the scene as the 

ignition source. The difference between the two fire developments seemed to lie in the initial 

growth stage of the fire. A fire that is lit with flammable liquids has a much faster growth rate. 

Another difference was that for the deliberately lit fire an optimum starting area can be chosen 

to obtain great damage.  

The working process when designing the fire protection should be initialized with a risk and 

sensitivity analysis. The solutions that are chosen should be seen as an investment for the 

future. The outside has been shown to be the most common starting area, but Boverket’s 

building regulations are generally developed for a fire that starts inside the building. Due to 

this, the façade might need more protection for example by availability restrictions and that 

the façade is made out of nonflammable material. To secure the safety of the people the 

requirement for two independent means of egress should always be fulfilled. Surveillance, 

dividing the building into zones and classifying the building plans are some actions that can 

prevent an attack. An easy action to prevent a fire is to keep the areas clean from garbage. The 

consequences of a fire can be limited by fire alarm systems. The deliberately lit fire attributes 

can mean that the fire protection systems in the building are under designed, redundancy in 

the systems can solve this problem.  

Key words: antagonistic threat, fire protection, antagonistic arson 
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Sammanfattning 
Brandskydd i byggnader med antagonistiska hot är inte reglerat i svensk lag. Byggnader som 

kan utsättas för antagonistiska hot med brand som följd kan innehålla samhällsviktig 

verksamhet, exempelvis ambassader och militära anläggningar. De svenska 

underrättelsetjänsterna för polis och militär anger att hotnivån för terrorism är förhöjd i 

Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Fortifikationsverket i 

uppdrag att ta fram en handbok för hur byggnader ska göras säkra utifrån den hotbild som 

finns. Syftet med föreliggande examensarbete är att söka ta fram underlag för hur byggnader 

kan skyddas mot antagonistiska brandhot.  

Tio personer har intervjuats och intervjuerna har genomförts i form av en öppet riktad 

intervju. Intervjupersonerna kommer från bland annat räddningstjänst, konsultbranschen, 

fastighetsbranschen och forskning inom brand. De frågor som ställdes berörde frågor om 

tankeprocessen kring hur brandskyddet kan utformas, vilka delar på en byggnad som kan vara 

utsatta, vilket tillvägagångssätt som används för att anlägga en brand och i vilket 

startutrymme. Även frågor om skillnaden mellan en anlagd brand och en olycksbrand samt 

sannolikheten för en attack berördes. En tematisk analys utfördes av de svar som framkom vid 

intervjuerna.  

Resultatet visade att det vanligaste startutrymmet för en anlagd brand är fasaden, då den är 

lättillgänglig. Troliga tillvägagångssätt för att anlägga en brand vid den studerade 

typbyggnaden är att använda brännbara vätskor, explosiva varor eller material som finns på 

plats som startföremål. Skillnaden mellan de två brandförloppen finns framförallt i den initiala 

tillväxtfasen. En brand som anlagts med hjälp av brännbara vätskor har en mycket snabbare 

tillväxthastighet. En annan skillnad är att för den anlagda branden kan ett optimalt 

startutrymme väljas för att åsamka stor skada.  

Arbetet med att dimensionera brandskyddet bör initieras med en risk- och sårbarhetsanalys. 

De lösningar som sedan väljs för byggnaden bör ses som en investering för framtiden. Utsidan 

har visat sig vara det vanligaste startutrymmet, men Boverkets byggregler är framförallt 

utformade för att branden startar inomhus. Därmed kan utsidan behöva skyddas ytterligare 

genom exempelvis begränsning av tillgänglighet och att fasaden utförs i svårantändliga eller 

obrännbara material. För att säkerställa personsäkerheten bör kravet på två av varandra 

oberoende utrymningsvägar alltid uppfyllas. Övervakning, indelning av byggnaden i zoner 

samt att ritningar sekretessbeläggs är några åtgärder som kan förhindra att en attack sker. En 

enkel åtgärd som förhindrar att en brand anläggs är att hålla rent från skräp. Konsekvenserna 

av en brand kan begränsas genom brandtekniska system för tidig upptäckt. Den anlagda 

brandens egenskaper kan innebära att de brandtekniska systemen i byggnaden är 

underdimensionerade, det kan lösas genom redundans i systemen.  

Nyckelord: antagonistiska hot, brandskydd, antagonistiskt anlagd brand  
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Definitioner 
Olycksbrand – En olycksbrand är en ej uppsåtlig brand. Det kan till exempel vara glömd 

spis, elfel och glömda ljus. 

Antagonistiskt anlagd brand – Skillnaden mellan anlagd brand och antagonistiskt anlagd 

brand ligger främst i avsikten med den anlagda branden. För en antagonistiskt 

anlagd brand är avsikten att förstöra något, en byggnad eller personer. En anlagd 

brand behöver inte anläggas med avsikten att förstöra.  

Byggnad med antagonistiska hot – De byggnader som studeras i arbetet är byggnader som 

har en hotbild som är större än normalt. Det kan till exempel vara kontor för 

myndigheter och organisationer, ambassader eller regeringsbyggnader.  

Antagonistiskt hot – Med antagonistiskt hot avses hot om sabotage eller terrorism med brand 

som bieffekt eller med brand som vapen för attacken. Attacken har för avsikt att 

skada eller förstöra antingen människor och/eller byggnad. Nilsson, van Hees, 

Frantzich och Andersson (2012) definierar antagonistiska hot som en attack 

utförd av människan mot ett specifikt mål som angriparen är fientligt inställd 

mot och avsikten är att skapa skada, vilket kan ske genom explosion eller anlagd 

brand. 

Accelerator – Brännbara vätskor som används för att få ett snabbare brandförlopp.  
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1 Inledning 
I media rapporteras om bränder som har uppstått till följd av exempelvis upplopp och attentat 

i byggnader med samhällsviktiga funktioner. En brand i en sådan typ av byggnad kan både 

momentant och under en lång tid framöver ge stora konsekvenser. Branden kan även orsaka 

stora skador på olika värden så som människor, information, material och byggnaden i sig.  

Hur brandskyddet i byggnader med antagonistiska hot ska utformas regleras inte i lagtext eller 

i allmänna råd. Kunskapen inom detta område är liten och finns endast hos ett fåtal personer. 

Byggnader som är i riskzonen att utsättas för ett attentat, som kan leda till att en brand 

uppstår, kan vara ambassader, regeringsbyggnader eller militära anläggningar. Då dessa 

byggnader kan innehålla samhällsviktiga funktioner är det viktigt att brandskyddet utformas 

så att möjligheten finns att de kan motstå sådana hot.  

1.1 Vilka specifika risker finns för byggnadstypen? 
Byggnadstypen som har valts att studeras närmare i detta arbete är en byggnad med 

antagonistiska hot. Det innebär att det finns en risk att någon person eller organisation har 

som avsikt att förstöra eller sabotera byggnadsobjektet eller dess samhällsfunktion 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2011).  Exempel på denna 

byggnadstyp kan vara ambassad, regeringsbyggnad eller militära anläggningar. Dessa 

exempelbyggnader innehåller alla samhällsviktig verksamhet med värden av sådan art att en 

kris i samhället kan skapas om värdena går förlorade eller hamnar i fel händer.   

Sedan oktober 2010 har Säkerhetspolisen, SÄPO, höjt hotnivån för terrorattentat riktat mot 

Sverige till nivå tre på en femgradig skala, innan var nivån två. Hotnivå fem är den högsta och 

betyder mycket högt hot, medan hotnivå tre betyder förhöjt hot.  Trots den förhöjda hotnivån 

är SÄPO tydliga med att poängtera att det inte betyder att det finns ett omedelbart hot mot 

Sverige. Förhöjningen baserades på underlag gjort av Nationellt centrum för terrorbedömning, 

NCT, men vad den grundar sig på är sekretessbelagt (SÄPO, 2010). 

Enligt den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, gjordes samma förhöjning av 

säkerhetsnivån i juni 2012 för försvarsmakten. MUST skriver att förhöjningen av hotnivån 

beror på den allmänna hotbildens utveckling de senaste åren,  men också på den ökade 

aktiviteten i vissa våldsbejakande miljöer bedöms ha aktiviteter riktade mot Sverige och 

svenska intressen (MUST, 2012). 

Som tidigare har nämnts innehåller den studerade byggnadstypen samhällsviktig verksamhet, 

vilket, i sin tur, betyder att om den förstörs kan samhället som helhet hamna i kris eller vissa 

funktioner sättas ur spel under en viss period. Detta eftersom de tjänster eller den funktion 

som byggnaden har behövs för att kunna hantera den kris som uppstår med så små 

skadeverkningar som möjligt.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009b) har 

valt att dela in samhällsviktiga verksamheter i elva olika samhällssektorer. En av dem är 

offentlig förvaltning, det vill säga verksamheter som tillhandahåller lokal-, regional- och 

nationell ledning eller diplomati. För att skydda den samhällsviktiga verksamheten med den 

ökade hotbilden kan dessa byggnader behöva mer skydd än normalt. 
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De risker som finns med att en brand anläggs i byggnader med samhällsviktig verksamhet är 

att olika värden kan gå förlorade. Värdena kan vara byggnadsspecifika, men även höra till den 

verksamheten som byggnaden hyser. För en byggnad är värdet i att väggar och tak hålls uppe, 

medan för verksamheten eller organisationen är värdet även människan, informationen och de 

materiella ting som finns i byggnaden.  

Beroende på vilken verksamhet som finns i byggnaden, och därmed vilket värde, finns det 

olika angripare och de har varierande metoder för att komma åt det önskade värdet. Till 

exempel är brand och explosion metoder som kan förstöra värden, medan intrång och 

spionage kan kopiera och sprida värden vidare.  

1.2 Tidigare händelser 
Den här delen ger en kort sammanfattning av tidigare händelser i form av bränder och 

sprängningar som inträffat runtom i världen, samt händelser i kontorsbyggnader som har 

rapporterats i olycksrapporter i Sverige.  

1.2.1 Anlagd brand på stadsbyggnadskontoret i South Bend, Indiana, USA. 

Tidigt på morgonen den 30 juni 2014 kastade en man upprepade gånger in brinnande objekt 

genom ett fönster på South Bends stadsbyggnadskontor. Då byggnaden var utrustad med ett 

sprinklersystem begränsades branden till endast ett kontor (Sheckler, 2014). Arbetare på 

stadsbyggnadskontoret kunde inte tänka sig något direkt hot mot myndigheten. I kontoret de 

brinnande objekten kastades in i fanns det mycket trämöbler och papper, men tack vare 

sprinklersystemet begränsades branden till kontoret. Dagen efter kunde verksamheten fortgå 

som vanligt (Stopczynski, 2014). 

1.2.2 Bilbomber utanför amerikanska ambassader i Afrika. 

Med endast några minuters mellanrum sprängs två bilbomber utanför de amerikanska 

ambassaderna i Nairobi, Kenya och Dar el Salaam, Tanzania under förmiddagen den 7 augusti 

1998.
 
Bomben i Dar el Salaam var placerad i en tanklastbil och detonerades nära entrén på 

ambassaden. Framsidan på ambassaden förstördes i sprängningen och satte eld på bilar i 

närområdet (McKinley, 1998). Sprängningen i Dar al Salaam resulterade i att tio personer 

omkom. Bomben i Nairobi transporterades i en lastbil till den bakre ingången på ambassaden 

och dödade 224 personer och skadade omkring 4 650 personer. Den bakre delen av den fem 

våningar höga ambassaden skadades allvarligt och en byggnad mittemot ambassaden 

kollapsade till följd av bomben (CNN Library, 2013).  

1.2.3 Bilbomber och bränder som svar på Muhammad-karikatyrerna. 

År 2005 publicerade den danska tidningen Jyllands-Posten karikatyrbilden föreställande den 

islamska profeten Muhammad med en bomb som turban tillsammans med flertalet andra 

karikatyrer. Under 2008 publicerades karikatyrerna igen och den islamska världen svarade 

med bomber och bränder. I juni 2008 sprängdes en bilbomb nära grindarna till den danska 

ambassaden i Islamabad, Pakistan. Ambassaden ligger i ett av de mest bevakade områdena i 

staden och bomben dödade åtta personer och skadade 24 personer (Rondeaux, 2008). Redan 

första gången karikatyrerna publicerades resulterade det i förstörelse. Under 2006 satte syrier 

eld på den norska och den danska ambassaden i Damaskus, Syrien (BBC News, 2006). 
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1.2.4 Bilbrand utanför Saudiarabiens ambassad i Stockholm. 

Under lunchtiden den 6 maj 2009 sattes en bil i brand utanför den Saudiarabiska ambassaden i 

Stockholm. Den misstänkte mannen hann även hälla bensin över dörren till ambassaden, men 

hann inte tända eld innan ambassadens vakter grep mannen. Bilen kunde snabbt släckas och 

undersökas efter mer brännbar vätska. Mannen anhölls för grov mordbrand (Mattson & 

Behdjou, 2009). 

1.2.5 Brand i närpolisstation 1. 

En brand på en närpolisstation utbröt omkring kl. 01.00 i två kontor. Det kunde konstateras att 

det fanns två av varandra oberoende brandhärdar mellan de två kontoren. Rester av flaskor 

hittades vid båda brandhärdarna och dessa hade innehållit brandfarlig vätska. Brandorsaken 

bestämdes till att flaskor innehållande brandfarlig vätska hade kastats in genom fönstren i de 

två kontoren (Söderberg, 1998a). 

1.2.6 Brand i närpolisstation 2. 

En brand anlades omkring kl. 01.00 vid entrén till en närpolisstation. Undersökningen visade 

att det vid brevlådan och på golvet innanför entrén fanns rester av brandfarlig vätska. Branden 

orsakades av att brandfarlig vätska hade hällts in i entrén via brevinkastet och som sedan 

antändes (Söderberg, 1998b). 

1.2.7 Anlagd kontorsbrand. 

Under 2002 anlades en brand i ett kontor, som utgjorde en del i en tvåvåningsbyggnad med 

butiker/kontor i bottenplan och bostäder på ovanvåningen samt källare. Undersökningen 

antydde att branden var anlagd med hjälp av lösningsmedel, då en tom flaska etiketterad med 

universalsprit för spritkök hittades på platsen och som luktade rödsprit/t-sprit. Samtidigt 

luktade det lösningsmedel på platsen omkring kassaskåpet där branden hade anlagts 

(Ericsson, 2002). 

1.2.8 Brand i ett av landstingens IT-centrum. 

Kort efter midnatt bröt en brand ut i ett av ett landstings IT-centrum. Branden koncentrerades 

till en lokal på första plan, men datacentralen intill den drabbade lokalen påverkades inte av 

branden. Skadorna i rummet och på fasaden utanför rummet var omfattande och krossat glas 

hittades på insidan nedanför ett fönster. Brandrestprover som togs på platsen visade spår av 

motorbensin. Brandorsaken kunde bestämmas till att branden hade anlagts med hjälp av att 

bensin hade hällts in genom fönster och antänts (Jonsson, 2000). 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Statistik från insatsrapporter. 

Efter en insats lämnar de kommunala räddningstjänsterna en insatsrapport med information 

om vad som har hänt, vid vilken tidpunkt och vilket arbete som har utförts. Insatsrapporterna 

samlas in av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tidigare 

Räddningsverket, för analys och ligger till grund för en stor databas med statistik. 

Räddningsverket (2008) anger att ett gemensamt formulär för insatsrapportering började 

användas av Sveriges samtliga räddningstjänster under januari 1996. När Lagen om skydd 

mot olyckor (SFS 2003:778) trädde i kraft 2004 reviderades insatsrapporten för att möta de 
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nya förutsättningarna enligt Räddningsverket. Den 1 januari 2005 började den nya 

insatsrapporten att användas runt om i Sverige anger Räddningsverket.  

Revideringen av insatsrapporten kan enligt Räddningsverket (2008) innebära att risk för 

tidsseriebrott kan uppstå, det vill säga att statistik kan upphöra att förekomma eller börja 

förekomma efter 2005. Förändringen av resultat i statistiken kan bero på bytet av 

insatsrapport istället för en förändring av till exempel antalet bilbränder. Jämförelser mellan 

statistik innan och efter 2005 bör således ske med försiktighet.  

Statistiken som presenteras nedan är hämtad från informationssystemet IDA (Indikatorer, 

Data och Analys), i vilket den information som MSB samlar in från räddningstjänsternas 

insatsrapporter presenteras (MSB, 2014).  

1.3.1.1 Anlagda bränder i Sverige. 

I Figur 1 visas antal anlagda bränder i byggnader där räddningstjänsten har gjort en insats och 

lämnat en insatsrapport. Med anlagd brand menas att branden är anlagd med uppsåt. Antalet 

anlagda bränder i Sverige varierar mellan cirka 1 100 – 1 500, men ser ut att ha minskat under 

åren 2010-2013.  

 
Figur 1 Antal anlagda bränder under åren 1998-2013 (data bearbetad från MSB, 2014). 

Om de specifika byggnadstyperna försvarsbyggnad, förvaltningsbyggnad och annan allmän 

byggnad sorteras ut och anlagd brand behålls som brandorsak fås Figur 2. Med 

försvarsbyggnad menas byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk 

försvarsberedskap enligt IDA (MSB, 2014). I Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) 

beskrivs en allmän byggnad som ”byggnad som tillhör staten, kommun eller annan menighet 

och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt 

fritidsgård och byggnad med likartad användning. Som allmän byggnad ska inte anses 

byggnad som används för statens affärsdrivande verksamhet” (2 kap, 2§). Ökningen av antal 

insatser efter år 2005 kan bero på bytet av insatsrapport.  
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Figur 2 Antal anlagda bränder för byggnadstyperna försvarsbyggnad, förvaltningsbyggnad/kontor och annan 

allmän byggnad under året 1998-2013 (data bearbetad från MSB, 2014). 

1.3.1.2 Identifiering av startutrymme. 

I Figur 3 presenteras de sex vanligast förekommande startutrymmen för en anlagd brand i 

byggnadstyperna förvaltningsbyggnad/kontor, försvarsbyggnad och annan allmän byggnad. 

Kategorierna ”okänt” och ”annat” har valts bort då de ger lite, eller ingen, information om 

startutrymmet. Däremot är kategorierna ”okänt” och ”annat” tillsammans det vanligaste 

startutrymmet. I Bilaga 2 presenteras antalet insatser för de andra startutrymmena. När 

statistiken granskas syns ett trendbrott för kategorierna ”utomhus” som slutar att ha statistik 

efter 2005 och ”utanför byggnaden” som inte har statistik innan 2005 (Bilaga 2). Kategorin 

”utomhus” bytte troligen namn till ”utanför byggnaden” när den nya insatsrapporten infördes 

2005. De två kategorierna slås således ihop till en i Figur 3.  
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Figur 3 Vanligast förekommande startutrymme för byggnadstyperna förvaltningsbyggnad/kontor, 

försvarsbyggnad och annan allmän byggnad (data bearbetad från MSB, 2014).  

1.3.1.3 Identifiering av startföremål. 

För att identifiera de vanligaste startföremålen för byggnadstyperna 

förvaltningsbyggnad/kontor, försvarsbyggnad och annan allmän byggnad studerades till en 

början startföremålen för samtliga startutrymmen (Figur 4). Kategorierna ”annan lös 

inredning” och ”lös inredning” slogs ihop till den gemensamma kategorin ”lös inredning”, då 

den första endast har statistik efter 2005 och den andra endast innan 2005. Detta kan troligen 

härledas till bytet av insatsrapport. De fyra vanligaste startföremålen var ”byggnadens utsida”, 

”papper/kartong”, ”lös inredning” och ”skräp i container/motsvarande”. Kategorierna ”annat” 

och ”okänt” har valts bort då de inte tillför någon kunskap om startföremålen, dock är de 

tillsammans det vanligaste startutrymmet (se Bilaga 2 för fullständig redovisning av 

startföremål).  
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Figur 4 De vanligaste startföremålen för byggnadstyperna förvaltningsbyggnad/kontor, försvarsbyggnad och 

annan allmän byggnad under åren 1998-2013 (data bearbetad från MSB, 2014). 

Då ”byggnadens utsida” visade sig vara det vanligaste startutrymmet för byggnadstyperna, 

studerades statistik över startföremål närmare för ”byggnadens utsida”. För startutrymmet 

”utanför byggnaden” är det vanligaste startföremålet byggnadens utsida (Figur 5). 

 
Figur 5 Vanligaste startföremålen för startutrymmet utanför byggnaden under åren 1998-2013 (data bearbetad 

från MSB, 2014). 
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1.3.1.4 Identifiering av tid då bränder anläggs. 

Bränder anläggs mer frekvent under olika tider på dygnet. I Figur 6 visas att bränder oftast 

anläggs under perioden 18.00 – 06.00, det vill säga under kvälls- och nattetid, för 

byggnadstypen annan allmän byggnad. 

 
Figur 6 Tid under dygnet då bränder har anlagts för åren 1998-2013 (data bearbetad från MSB, 2014). 

1.3.2 Anlagda bränder i USA. 

Campbell (2014) redovisade i sin rapport för National Fire Protection Association att det 

vanligaste identifierade startutrymmet för försäljnings- och kontorsbyggnader är utanför 

byggnaden följt av toalett/badrum, försäljningsutrymmen och kontor (Figur 7).  
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Figur 7 Startutrymme för försäljnings- och kontorsbyggnader i USA (värden till figuren är hämtad ur Campell, 

2014). 

Skräp och avfall är enligt Campbell (2014) det vanligaste identifierade startföremålet för 

anlagda bränder i försäljnings- och kontorsbyggnader i USA, följt av brandfarliga eller 

brännbara gaser eller vätskor och papper/tidningar (Figur 8). 

 
Figur 8 Startföremål för försäljnings- och kontorsbyggnader i USA (värden till figuren är hämtad ur Campell, 

2014).  
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Det är under tiden 18.00 – 06.00 som majoriteten av de anlagda bränderna mot försäljnings- 

och kontorsbyggnader anläggs i USA (Campbell, 2014). I Figur 9 ges en fullständig översikt 

över vilka tider bränder anläggs under dygnet. Minst antal bränder anläggs under morgonen, 

kl. 06.00 – 09.00. 

 
Figur 9 Tid under dygnet då bränder anläggs vid försäljnings- och kontorsbyggnader i USA (värden till figuren 

är hämtad ur Campell, 2014). 

1.3.3 Anlagda bränder på Nya Zeeland. 

På Nya Zeeland var 15,6 % av alla bränder i byggnader anlagda under året 2004/2005 (hos 

Räddningstjänsten på Nya Zeeland börjar räkenskapsåret den 1 juli), enligt Richards (2008), 

en siffra som har varit relativt konstant under föregående år (FIRS, Fire Incident Report 

System).  

Vilka timmar under dygnet som bränder oftast anläggs har ändrats under de 20 år som statistik 

finns redovisad för. Mellan åren 1986-1990 anlades de flesta bränder mellan kl. 20.00 – 

05.00, det vill säga under nattetid (Richards, 2008). Den statistik som togs fram för åren 1996 

– 2006 visar däremot att bränderna anläggs i större utsträckning under eftermiddagen än 

tidigare och att antalet anlagda bränder under nattetid har minskat. Enligt Richards (2008) 

sker minst antal bränder mellan kl. 06.00 – 09.00 (Figur 10). 
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Figur 10 Tider under dygnet då bränder anläggs på Nya Zeeland för åren 1986 - 1990 samt 1996 – 2006, värden 

till grafen är hämtad från Richards (2008). 

När Richards (2008) kombinerade vilka tider under dagen och vilka veckodagar, som bränder 

anläggs stack fredag och lördag natt ut (Figur 11). Att söndagen liknade vardagarna ansågs 

påverkas av att en större mängd personer drack alkohol kvällen innan. 

 
Figur 11 Antal anlagda bränder fördelade på veckodagar och tid, värden till grafen är hämtad ur Richards 

(2008). 
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Richards (2008) sorterade ut statistik specifikt för kontorsbyggnader, vilken inkluderar 

kontor, banker, ambassader och försvarsbyggnader för att studera byggnadstypen närmare. 

Enligt Richards (2008) står anlagda bränder för 15,5 % av det totala antalet bränder i den här 

byggnadstypen, vilket motsvarar i genomsnitt 25 bränder per år. De anlagda bränderna i 

kontorsbyggnader fördelade sig över tid på dygnet likt för anlagda bränder för alla byggnader, 

det vill säga att majoriteten av bränderna var anlagda nattetid (Figur 12).  

 
Figur 12 Andel anlagda bränder i kontorsbyggnader på Nya Zeeland fördelat över tid på dygnet. Värden till 

grafen är hämtad ur Richards (2008).  

När Richards (2008) studerade vilka startutrymmen som var vanligast förekommande för 

kontorsbyggnader när brand anlades resulterade det i att fasaden, lobbyn/entrén och toalett/ 

omklädningsrum tillsammans stod för 29,8 % av alla bränder (Figur 13). 
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Figur 13 Startutrymmen för anlagda bränder för kontorsbyggnader på Nya Zeeland mellan åren 1996 – 2006 

(utarbetad med värden från Richards, 2008) 

När Richards (2008) studerade vilket startföremål som var vanligast för kontorsbyggnader 

visades att pappersföremål oftast används för att anlägga en brand (Figur 14). 

 
Figur 14 Startföremål för anlagda bränder i kontorsbyggnader på Nya Zeeland under åren 1996 – 2006 

(utarbetad med värden från Richards, 2008). 
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1.3.4 Statistik från hela världen. 

Den amerikanska myndigheten U.S. Department of Homeland Security för statistik över 

terrordåd och attacker som sker över hela världen i sin Global Terrorism Database (GTD) 

(2014) och graferna, som visas i Figur 15-16 är hämtade från GTD. I Figur 15 är 

byggnadstyperna, som attackerna har utförts mot generella regeringsbyggnader, militära 

byggnader och diplomatiska regeringsbyggnader. När statistiken togs fram valdes 

vapentyperna till explosiva ämnen/bomber och brandbomber. Attacktyperna i Figur 15 valdes 

till bombning/explosion och attack mot anläggning/infrastruktur, när statistiken togs fram. I 

GTD (2013) definieras en attack mot anläggning/infrastruktur som en attack som syftar till att 

skada ett icke-mänskligt mål genom andra sätt än bombning och då till exempel anlagd brand. 

I Figurerna 15-16 utgörs parametrarna av byggnadstyper, vapentyper och attacktyper.  

Om de typer av byggnader som attackeras studeras närmare går det att utläsa i Figur 15 att 

attacker mot militära byggnader har ökat drastiskt mellan åren 2010 – 2012. Samtidigt visar 

Figur 15 en ökning för attackerna mot generella regeringsbyggnader, medan attacker mot 

diplomatiska regeringsbyggnader har legat på en stadig nivå under de studerade åren 1970-

2012.  

 
Figur 15 Typer av byggnader som attackerades under 1970-2012 över hela världen. Den röda linjen visar antal 

attacker mot generella regeringsbyggnader, den gröna mot militära byggnader och den blåa mot 
diplomatiska regeringsbyggnader (GTD, 2014). 

När de olika vapentyperna som användes vid attackerna sorteras ut från statistiken går det i 

Figur 16 att uttyda att bomber är den vanligaste vapentypen vid dessa typer av attacker. 

Bomber som vapentyp har även ökat markant sedan 2011. Mindre vanligt är brandbomber 

som vapen, de ligger på en stadig nivå på cirka 60 attacker per år. 

 
Figur 16 Vapentyper för åren 1970-2012 över hela världen. Den röda linjen visar antal attacker där explosiva 

ämnen och bomber använts som vapen och den gröna där brandbomber använts (GTD, 2014).  
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Om specifikt Sverige sorteras ut från statistiken (Figur 17) går det att utläsa att det endast sker 

omkring en attack vart 3-4 år med dessa kriterier, en topp nåddes 1992 när tre attacker skedde 

på samma år. 

 
Figur 17 Antal attacker under åren 1970-2012 i Sverige (utarbetad med värden från GTD, 2014). 

1.3.5 Anlagd brand: skola. 

En skolbyggnad är normalt sett inte utsatt för antagonistiska hot, som denna rapport berör. 

Mycket forskning och kunskap finns dock inom detta område samt att skolor kan anses vara 

en samhällsviktig funktion. Tillvägagångssättet och medel som används för att anlägga en 

brand liknar anläggning av brand i byggnader med antagonistiska hot.  

1.3.5.1 Anlagd brand i skolbyggnad. 

Skolor är den byggnadstyp, som är näst mest utsatt för anlagd brand. Från statistiksökning i 

MSB:s databas IDA kan anlagd brand i skola bestämmas till den näst mest frekventa 

byggnadstyp som utsätts för anlagd brand med uppsåt (MSB, 2014). Den statistiksökning som 

presenteras i Tabell 1 visar att andelen anlagd brand med uppsåt är 14,3 % för åren 1998-2013 

(se Bilaga 2 för fullständig statistik).  

Tabell 1 De fem mest frekventa rapporterade insatser med anlagd brand med uppsåt som orsak sorterade på 
byggnadstyp för åren 1998-2013 (data bearbetad från MSB, 2014). 

Byggnad Antal Andel 
(%) 

Flerbostadshus 6364 31,1 

Skola 2925 14,3 

Annan övrig 
byggnad 

1033 5,1 

Villa 859 4,2 

Annat 856 4,2 
 

När det gäller anlagd brand i skolbyggnad har mycket forskning lagts ner på vad gäller 

kostnad, orsak och förebyggande åtgärder. Utifrån delresultat i forskningsprojektet Anlagd 

brand, som genomfördes av SP Brandteknik (Simonson McNamee, 2013) har de vanligaste 
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antändningskällorna till skol- och förskolebränder kartlagts. Dessa kan delas upp i två 

kategorier, de som anläggs utanför byggnaden och de som anläggs inne i byggnaden (Tabell 

2). 

Tabell 2 De vanligaste antändningskällorna enligt kartläggning i forskningsprojektet Anlagd Brand (utarbetad 
utifrån Simonson McNamee, 2013).  

Vanligaste antändningskällor  Inomhus Utomhus 

Skräp, t.ex. papper, trä, löv  X 

Tändbara föremål, t.ex. lådor, möbler, 

container, mindre fordon 

 X 

Fyrverkeri  X  

Brännbara vätskor inkl. molotovcocktail X X 

Papperskorg X  

 

Med de medel som har presenterats i Tabell 2 är tänkbara scenarion att brand kan starta av att 

skräp, tändbara föremål eller mopeder förs intill fasad eller dörr och antänds. Brännbara 

vätskor hälls ut på byggnaden eller kastas in genom fönster. Fyrverkeripjäser kastas in via 

brevinkast eller trasigt fönster eller papperskorgar antänds inomhus (Klason, Johansson, & 

Andersson, 2010). 

Anläggningsplatsen utomhus är oftast mot fasaden vid avskilda, lite mer dolda utrymmen 

runtom skolbyggnaden och intill entréer, nischer och skärmtak. Inomhus är det toaletter och 

korridorer som är de mest utsatta utrymmena (Klason et al., 2010). 

Tidpunkten för när de större och mer omfattande skolbränderna anläggs är nästan alltid på 

kvällar, nätter och helger, det vill säga efter skoltid (Klason et al., 2010). Detta medför mindre 

risk för personskador, men försvårar tidig upptäckt av brand avsevärt då få personer finns in 

närheten. 

1.3.5.2 Olycksrapporter skola. 

Olycksrapporter från tidigare händelser visar på att brand i skolor uppstår av till exempel 

skräp som förs mot byggnaden och antänds, papperskorgar som brinner, brännbara vätskor 

antänds eller att fyrverkerier förs in i byggnad och antänder. Nedan presenteras 

sammanfattningar från olika olycksrapporter med de vanligaste antändningskällorna.  

I en olycksrapport från en brand på Brynstenens förskola (Skeppland, 2009b) står det att 

branden uppkom på grund av att en plastsäck med brännbart innehåll hade placerats på 

gångrampen till byggnadens entré och antänts. Vid räddningstjänstens ankomst kunde det 

konstateras att branden hade tagit fäste mot fasad och i gångrampen. På liknande sätt startades 

en brand på Hästhagens skola i Värmdö kommun (Wahling, 2009). Då antändes brännbart 

material vid en lastkaj, varefter lågor via fasad spred sig mot takfoten och antände bygganden.  

En uppställd moped mot fasaden förmodas ligga bakom en brand i fasadpanelen på 

Mariaskolan i Malmö kommun (Skeppland, 2009a).  

I Nyhemsskolan i Ängelholms kommun anlades en brand med hjälp av att fyrverkeripjäser 

fördes in via VA anläggningen. Tidigare har samma skola utsatts för försök till anlagd brand 

då en molotovcocktail har kastats upp på skolans tak (Klauser, 2007). 
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Från en skolbrand i Landsjöskolan Kaxholmen i Jönköpings kommun antas brandorsaken 

ligga i att brännbara vätskor har kastats in i byggnaden genom ett krossat fönster (Högberg, 

2009). 

Anlagda bränder i skolor är ett stort samhällsproblem och medför stora kostnader för 

samhället.  Vid de mest kostsamma bränderna har det visats att större antändningskällor mot 

fasad oftast har varit orsaken.  Det kan exempelvis vara att en bil eller moped har utgjort 

initialbranden, men brännbar vätska mot fasad har också gett stora kostsamma följder. Vid de 

fall då brand har startat inomhus är det oftast fyrverkerier och brännbara vätskor som har gett 

upphov till de största kostnaderna (Klason et al., 2010). 

1.3.6 Brandkurvor. 

Vid provning av brandmotstånd för olika material används standardiserade 

brandtemperaturkurvor. Provning görs vanligtvis efter standardbrandkurvan, men för 

exempelvis dimensionering vid tunnelbränder som har högre temperaturer används 

brandtemperaturkurvorna Hydrokarbonkurvan (HC) och/eller Rijkswaterstaatkurvan (RWS).  

1.3.6.1 Standardbrandkurvan.  

Standardbrandkurvan beskrivs enligt standarden ISO 834, som är utfärdad av International 

organization for standardization (ISO). Detta är en internationell standard och ska beskriva 

hur en brand utvecklar sig vid en vanlig rumsbrand (Johansson & Boström, 2008). Hur tid-

temperaturkurvan ser ut beskrivs med hjälp av ekvation (1) (SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut [SP], u.å.a): 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 = 345 ∙ log(8 ∙ 𝑇𝑖𝑑 + 1) + 20    (1) 

där tiden anges i minuter och temperaturen i grader Celsius. Figur 18 visar hur 

standardbrandens tid-temperaturkurva ser ut. Det som kan utläsas av Figur 18 är att 

temperaturen stiger till 400°C den första minuten, varefter temperaturstegringen avtar ju 

längre tiden går. Temperaturen når 800°C efter cirka 30 minuter och 1000°C efter cirka 90 

minuter.  
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Figur 18 Standardbrandkurvan (Fås från ekvation (1)). 

1.3.6.2 Tillväxtkurva: αt2.  

Bränder i olika material utvecklas med olika hastigheter. För att klassificera 

tillväxthastigheten för de olika materialen kan bland annat alfa-t
2
-kurvan användas. Den 

effektutveckling som inledningsvis avges från en brand beskriver Karlsson och Quintiere 

(2000) som accelererande och därmed antas följa ekvation: 

�̇� = 𝛼𝑡2       (2) 

där �̇� är effektutvecklingen i kW och 𝑡 är tiden från antändning i sekunder. Tillväxtfaktorn, 𝛼 

(alfa), beror på vilket material som brinner och anges vanligtvis i kW/s
2
. National Fire 

Protection Association, NFPA, har i NFPA 204M kategoriserat tillväxthastigheten i fyra olika 

kategorier; ultra fast, fast, medium och slow (NFPA, 1985 refererad i Karlsson et al., 2000). 

De olika kategorierna har alla ett typiskt alfa-värde, vilka presenteras i Tabell 3. I Figur 19 

visas de olika kategoriernas tillväxtkurvor. 

Tabell 3 Vanliga α-värden för kategorierna ultra fast, fast, medium och slow (utarbetad med värden från NFPA, 
1985 refererad i Karlsson et al., 2000) 

Tillväxthastighet α – värdet 

[kW/s
2
] 

Ultra fast 0,19 

Fast 0,047 

Medium 0,012 

Slow 0,003 
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Figur 19 Tillväxtkurvorna för kategorierna ultrafast, fast, medium och slow (Fås med hjälp av ekvation (2) och 

Tabell 9). 

Då det i ett rum finns ett flertal olika material har rekommendationer för α-värdet till olika 

typer av rum i Sverige angetts, men de är dock inte godkända internationellt. För exempelvis 

ett kontor är tillväxthastigheten fast, men vid bedömmandet av tillväxthastighet är det viktigt 

att göra ett ingenjörsmässigt bedömmande för att bestämma vilken tillväxthastighet ett rum 

ska dimensioneras för (Karlsson et al., 2000). 

1.3.6.3 Hydrokarbonkurvan och Rijkswaterstaat kurvan. 

För provning av brandmotståndet för byggmaterial, som ska användas i tunnlar används den 

standardiserade tid-temperaturkurvan, HC-kurvan, eller den holländska RWS-kurvan 

(Johansson & Boström, 2009). HC-kurvan är en standard enligt europeisk norm (EN) och 

beskrivs i standarden EN 1363-2 och med ekvation (3) (SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut, u.å.a): 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 = 1080 ∙ (1 − 0,325 ∙ 𝑒−0,167∙𝑇𝑖𝑑 − 0,675 ∙ 𝑒−2,5∙𝑇𝑖𝑑) + 20  (3) 

där tiden anges i minuter och temperaturen fås i grader Celsius. HC-kurvan utvecklades till en 

början för att utvärdera brandsäkerheten på oljeplattformar, men används nu även till 

tunneldimensionering (Ingason & Zhen Li, 2010). Vid framtagandet av kurvan utgicks det 

från kemikaliers och petroleumprodukters egenskaper och därför kan denna kurva 

representera sådana likartade bränder (Promat, u.å.).  

RWS-kurvan baseras på förbestämda värden för en brand. De tabulerade värdena framgår av 

Tabell 4 (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, u.å.a). Kurvan är framtagen av den 

nederländska motsvarigheten till trafikverket, Rijkswaterstaat, och används till skillnad från 

HC-kurvan endast för tunnelbränder (Promat, u.å.). Kurvan baseras på det värsta tänkbara 

scenariot vad gäller temperatur, som en 50 m
3 

stor tank med brandbelastning 300 MW kan 

avge under 120 minuter.  
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Tabell 4 Temperaturen vid olika tidpunkter enligt RWS-kurvan (utarbetad med värden från SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut, u.å.a). 

Tid [min] Temperatur 

[°C] 

0 20 

3 890 

5 1140 

10 1200 

30 1300 

60 1350 

90 1300 

120 1200 

 

Det som HC-kurvan och RWS-kurvan har gemensamt är att de båda beskriver ett 

brandscenario, där temperaturen stiger snabbt och når höga temperaturer, högre än vad 

standardbrandkurva når (Figur 19).  HC-kurvan har inledningsvis den snabbaste 

tillväxthastigheten och når en temperatur på 800°C efter bara 2 minuter, men redan efter 3 

minuter är det RWS-kurvan som ger de högsta temperaturerna. Som Figur 20 visar har 

standardbrandkurvan långsammare tillväxthastighet och lägre temperaturer än HC-kurvan och 

RWS-kurvan. 

 
Figur 20 Olika brandkurvors temperatur beroende på tid 

1.3.6.4 Provning. 

Provning av ett materials brandmotstånd görs i en brandugn, vars temperaturstegring beror på 

vilken brandkurva som har valts att testas efter. För att få ett så representativt resultat som 

möjligt för provningen bör den göras efter den brandkurva som bäst motsvarar brandscenariot 

för det valda materialet och dess användningsområde. 

Den vanligaste brandmotståndsprovningen görs efter standardbrandkurvan (Johansson & 

Boström, 2009). Byggmaterials brandmotstånd för avskiljande och bärande 

konstruktionsdelar anges med bokstäverna R, E och I följt av en siffra som anger 

brandmotståndet i minuter efter euroklassystemet. R anger bärförmåga, E står för täthet 
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(integritet) i termer av att en byggnadsdel inte släpper igenom exempelvis rök och flammor 

och I står för isolering så att det inte uppstår för höga temperaturer på exempelvis den andra 

sidan av en vägg som inte är direkt utsatt för brand (Olsson & Almgren, u.å.). En dörr kan 

exempelvis vara klassad EI30, vilket betyder att täthet och isolering ska vara tillräcklig för en 

standardbrand i 30 minuter. Hur och efter vilka kriterium material ska testas för att få en viss 

eurobrandklassificering styrs av den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN (SP 

Sveriges tekniska forskningsinstitut [SP], u.å.b). Detta för att säkerställa att brandklasserna 

ska ha samma innebörd i hela EU.   

1.3.7 Brännbara vätskor. 

Under benämningen brännbara vätskor räknas alla de vätskor som har en flampunkt som är 

lika med eller lägre än 100°C. Med flampunkt menas den temperatur då tillräckligt med 

brännbara gaser avges från vätskan att antändning kan ske. Sådana vätskor är exempelvis 

bensin, eldningsolja, alkoholer och många lösningsmedel (MSB, 2009a). Enligt Klason et al. 

(2010) är bensin den överlägset vanligaste brännbara vätskan som används för att anlägga 

bränder, vilket även kan bevisas med statistik från USA i ett tidigare arbete gjort av Richards 

(2008). I detta arbete framgår att bensin är fem gånger mer vanlig än andra brännbara vätskor 

vid anläggning av bränder.  

Molotovcocktail är ett vapen, som är relativt lätt att tillverka. Det består vanligtvis av en 

glasflaska med bensin (eller annan brännbar vätska), som har ett tygstycke nedsänkt i 

bensinen som ska fungera som tändanordning. En antänd molotovcocktail kastas sedan mot 

önskat mål och går sönder varvid en brand kan uppstå.   

Effekten av en molotovcocktail beror på vilket bränsle som har använts. Bensin är som 

tidigare har nämnts det vanligaste bränslet, vilket kan bero på dess lättantändliga egenskaper, 

låga kostnad och lättillgänglighet. Från omfattande försök med olika volymer (350 ml, 750 ml 

och 1000 ml) av bensin kan Richards (2008) konstatera att en molotovcocktail har en klart 

högre tillväxthastighet än en standard alfa-t
2 
brand, det vill säga att det tidiga brandförloppet 

går snabbare än standardbranden.  

Standard alfa-t
2
 kurvan är ett sätt att klassificera brandtillväxten för en exponentiell brand i 

det tidiga brandförloppet. Denna klassificering kommer från NFPA 204M (NFPA, 1985 

refererad i Karlsson & Quintiere, 2000) och alfavärdet kan delas in i fyra kategorier, vilka är 

ultra fast, fast, medium och small. För en ultra fast alfa-t
2
 kurva är alfavärdet 0,19 kW/s

2
, för 

vidare förklaring av alfa-t
2
 kurvan se kapitel 1.3.6.2 Tillväxtkurva: αt

2
. 

Enligt Richards (2008) behövs ett alfavärde på cirka 9 kW/s
2
 för att motsvara brandtillväxten 

från försöken någorlunda. Figur 21 visar att brandtillväxten för en molotovcocktail inte 

motsvarar en alfa-t
2
 kurva. 
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Figur 21 Jämförelse mellan ultra fast brandtillväxt (alfa = 0,19 kW/s2) och molotovcocktail (alfa = 9 kW/s2). 

1.4 Dagens krav i Sverige 
Här presenteras de lagar och krav som gäller för byggnader som uppförs i Sverige idag. Fokus 

ligger på kontorsbyggnader.  

1.4.1 Inledande bestämmelser. 

I Sverige är det i plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900), plan- och byggförordningen 

(PBF, SFS 2011:338) samt Boverkets byggregler (BBR, BFS 2014:3) som krav på byggnader 

ställs. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd för hur en byggnad bör uppföras.  

I PBL (SFS 2010:900) 8 kap. 4 § är det lagstadgat att ”ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet i händelse av brand”. I PBF (SFS 2011:338) 

8 kap 8 § förtydligas brandskyddskraven som ställs i PBL (SFS 2010:900): 

För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första stycket 

2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt 

som innebär att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 

sätt, och 

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. 

I BBR (BFS 2014:3) förtydligas kraven som ställs i PBL (SFS 2010:900) och PBF (SFS 

2011:338) och gör det därmed lättare för de som ska uppföra en byggnad, göra en 

ombyggnation eller göra en ändring för att förstå hur kraven på brandskyddet kan uppnås 

genom de praktiska lösningarna. I BBR (BFS 2014:3, s. 37) anges de allmänna 

förutsättningarna: 

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 

Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma.  
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Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet 

inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26).  

Allmänt råd   

Exempel på händelser och påfrestningar som avses i föreskriftens andra stycke 

är funktionsstörningar som kan påverka flera skyddssystem eller fel på enskilda 

skyddssystem som har stor betydelse för brandskyddet. (BFS 2011:26). 

I Lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 2 §, SFS 2003:778) anges att byggnadens ägare eller 

nyttjanderättshavare i skälig omfattning ska inneha utrustning för släckning av brand och 

livräddning vid brand eller annan olycka. Vidare ska ägaren eller nyttjanderättshavaren vidta 

åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid brand.  

I Sverige finns Skyddslagen (SFS 2010:305), som förstärker skyddet i byggnader, andra 

anläggningar, områden och andra objekt, mot sabotage, terroristbrott, spioneri samt grovt rån. 

De skyddsobjekt som ska ha ett förstärkt skydd enligt lag är bland annat statschefens och 

tronföljarens residens, byggnader som nyttjas av riksdag eller annan styrande statlig 

verksamhet, byggnader som är avsedda för ledning i krissituationer och byggnader som ska 

upprätta allmän ordning och säkerhet i samhället (4 §, SFS 2010:305).  Byggnader, 

anläggningar och områden som rymmer Försvarsmaktens verksamheter kan också beslutas 

enligt Skyddslagen vara skyddsobjekt. I och med att exempelvis en byggnad klassificeras som 

skyddsobjekt äger obehöriga ej tillträdde till objektet.  

1.4.2 Boverkets byggregler. 

Verifieringen av brandskyddet ska enligt BBR ske genom förenklad eller analytisk 

dimensionering och hädanefter presenteras endast en del av den förenklade dimensioneringen 

(BFS 2014:3). I Bilaga 1 presenteras de beteckningar som används för materialklasser i 

Boverkets byggregler. 

I BBR anges att utrymmen i byggnader ska delas in i verksamhetsklasser (Vk) utifrån vilken 

verksamhet utrymmet är avsett för (BFS 2014:3). De byggnader som studeras i detta arbete 

faller under verksamhetsklass 1 (Vk 1), som i BBR (BFS 2014:3, s.39) definieras som: 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas 

vara vakna. (BFS 2011:26).  

Allmänt råd  

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager 

och kontor. (BFS 2011:26). 

Byggnader ska delas in i byggnadsklasser utifrån byggnadens skyddsbehov och vid 

bedömningen av vilket skyddsbehov som behövs ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, 

potentiella konsekvenser och hur komplex byggnaden är (BFS 2014:3). I Tabell 5 visas några 

olika byggnadsklasser samt vilka typer av byggnader som hör till vilken byggnadsklass.  
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Tabell 5 Byggnadsklasser enligt BBR (BFS 2014:3). 

Byggnadsklass Skyddsbehov Byggnadstyper 

Br0 Mycket stort Byggnader med fler en 16 våningsplan 

Br1 Stort Byggnader med tre eller fler våningsplan 

Br2 Måttligt  Byggnader med två våningsplan. Byggnader som har en 

byggnadsarea som är större än 200 m
2
 och som inte 

delas in i brandsektioner av högst samma storlek med 

brandväggar i klass enligt 5:562.  

Br3 Litet Övriga byggnader 

1.4.2.1 Utrymning. 

I BBR anges de inledande bestämmelserna för möjlighet till utrymning (BFS 2014:3, s.52): 

Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. 

Med tillfredsställande utrymning avses att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, 

inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga 

brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats. (BFS 2011:26). 

I utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar finnas tillgängliga. Finns fler än ett plan i lokalen ska varje plan ha minst en 

utrymningsväg. Två utrymningsvägar kan anses vara oberoende av varandra om avståndet 

mellan dem är minst 5 meter (BFS 2014:3).  

För byggnader med fler är åtta, men högst sexton våningsplan ska tillgång till minst ett 

trapphus Tr2 finnas och i byggnader med fler än sexton våningsplan ska tillgång till minst ett 

trapphus Tr1 finnas. För byggnader med fler än 16 våningsplan bör resterande trapphus 

utföras i lägst klass Tr2 (BFS 2014:3). 

En enda utrymningsväg ut i det fria får användas i Vk 1 om gångavståndet understiger 30 

meter och om personantalet inte överstiger 50 personer. Om de tidigare kraven är uppfyllda 

får ett Tr1 trapphus utgöra den enda utrymningsvägen från lokaler i Vk 1 och om byggnaden 

har högst sexton våningsplan. Detsamma gäller för Tr2 trapphus för byggnader med högst åtta 

våningsplan för Vk 1 (BFS 2014:3). 

För Vk 1 får en av utrymningsvägarna bytas ut mot utrymning genom fönster, men fönstret 

får dock inte vara beläget mer än två meter över marknivå. Lokalen där utrymning sker 

genom fönster bör inte dimensioneras för över 50 personer och varje fönster bör beräknas som 

utrymningsväg för högst 30 personer (BFS 2014:3). 

Utrymning genom fönster med hjälp av räddningstjänsten får användas istället för en 

utrymningsväg för byggnader i Vk 1 om högst femton personer utrymmer den vägen från 

brandcellen. Räddningstjänstens insatstid bör inte överskrida tio minuter och öppningens 

underkant bör inte ligga över 23 meter över marknivå för att kunna tillgodoräkna utrymning 

genom fönster med räddningstjänstens hjälp (BFS 2014:3).  
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1.4.2.2 Ytterväggar. 

Fasadbeklädnader får endast utveckla rök och värme i begränsad omfattning i händelse av 

brand, detta för att möjligheten för utrymning och släckning ska upprätthålls (BBR, BFS 

2014:3).  

I BBR (BFS 2014:3, s.88-89) anges bestämmelserna för ytterväggar i byggnadsklass Br1: 

Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att  

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,  

2. brandspridning inuti väggen begränsas,  

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas,  

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.  

Allmänt råd  

Ytterväggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 13501-2 med 

brandpåverkan enligt standardbrandkurvan uppfyller tillämpliga delar av 

kraven i avsnitt 5:531 på avskiljande funktion uppfyller föreskriftens krav i 

punkt 1.  

Ytterväggar som enbart innehåller material av lägst klass A2-s1,d0 eller som 

avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen hindras från att sprida sig 

förbi avskiljande konstruktion, uppfyller föreskriftens krav i punkt 2 på skydd 

mot brandspridning inuti väggen.  

Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt 3 om de utförs i lägst klass A2-

s1,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas med en fasadbeklädnad i lägst klass 

D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda  

– byggnaden har högst två våningsplan,  

– beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens 

bottenvåning,  

– byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt 

släcksystem samt att fasadytan i bottenvåningen utförs i material i lägst A2-

s1,d0,  

– byggnaden har högst åtta våningsplan och brännbart material av lägst klass 

D-s2,d2 endast täcker en begränsad del av fasadytan. 

För byggnader i byggnadsklasserna Br2 och Br3 bör fasadbeklädnaden utföras i lägst klass D-

s2,d2 (BFS 2014:3). 

Fönster som tillhör olika brandceller, men samma byggnad och som vetter mot varandra eller 

befinner sig ovanför varandra bör utformas och placeras så att brandspridning försvåras. (BFS 

2014:3)  
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1.5 Riskperception 
Riskperception är en subjektiv bedömning, som människan gör över sannolikheten att en 

specifik händelse ska inträffa och vad konsekvenserna av händelsen kan innebära. 

Riskperception är inget som sker bara på personnivå, utan hur vi uppfattar risk är baserat på 

sociala och kulturella grunder som reflekterar världen, historia, ideologi och symboler 

(Sjöberg, Moen, & Rundmo, 2004).  

Till skillnad från objektiv risk, som beräknas utifrån statistik och sannolikheter är 

riskperception baserat på hur personer förstår och upplever olika fenomen. Det är många 

faktorer som påverkar hur vi upplever risk, det kan vara hur vana vi är vid risk, om vi har 

kontroll över situationen eller inte och om det är en väldigt dramatisk händelse. Vi överskattar 

normalt risken vid stora och ovanliga händelser, medan vi underskattar händelser som sker 

ofta men som har mindre konsekvenser (Oltedal, Moen, Klempe, & Rundmo, 2004). Ju mer 

komplex en situation är desto svårare är det att få ett grepp om situationen och bedöma dess 

risker (Rollenhagen, 1995). Samtidigt får majoriteten av befolkningen mycket information 

och erfarenhet av faror från media, vilka oftast rapporterar om olyckor och elände i världen 

(Slovic, 2000).  

Hur vi får risken presenterad för oss påverkar också hur vi upplever risken, presenteras den 

lättförståeligt och är relaterad till oss tenderar vi att uppleva risken som större (Oltedal, Moen, 

Klempe, & Rundmo, 2004). Människan har en benägenhet att ta till sig de hot som är 

konkreta och direkt observerbara i medvetandet, medan de hot som är abstrakta och otydliga 

tenderar att falla bort eller vara svaga (Rollenhagen, 1995).  

Rollenhagen (1995) tror att för negativa händelser som väntas ske lägre fram i tiden är 

människan mer benägen att göra objektiva bedömningar för att bedöma risken istället för 

subjektiva.  Som ett exempel, ju längre in i framtiden en negativ händelse väntas ske desto 

mer övergår människan till att grunda sina bedömningar på statistisk än intention 

(Rollenhagen, 1995).  

Potentialen för en olyckas sociala påverkan varierar mellan olika olyckor, detta är relaterat till 

olyckans karaktär och plats. Till exempel kan en olycka där många omkommer, men som sker 

i ett bekant system ge en relativt liten social påverkan. En olycka, som däremot sker i ett 

obekant system med färre omkomna kan ge en större social påverkan om den samtidigt 

uppfattas ha potential att ge framtida konsekvenser (Slovic, 2000).  

  



27 

 

1.6 Syfte  
Fortifikationsverket har fått i uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) att ta fram en handbok om hur byggnader kan göras säkra utifrån den hotbild som 

finns. Denna handbok heter i nuläget ”Handbok – skydd av brand (byggnader)”. 

Examensarbetets syfte är att söka ta fram ett underlag för hur byggnader kan skyddas mot 

anlagda bränder och antagonistiska brandhot.  

1.7 Frågeställningar 
Följande fyra frågeställningar sökes besvaras: 

 Var på byggnaden sker vanligtvis ett angrepp för att starta en brand?  

 Vilka tillvägagångssätt är vanliga för att starta en anlagd brand som är menad att skapa 

stor skada? 

 Hur skiljer sig brandförloppet åt mellan en antagonistiskt anlagd brand och en 

olycksbrand?  

 Vilka råd kan ges för hur brandskyddet kan utformas för byggnader med 

antagonistiska brandhot när en anlagd brand blir den dimensionerande brandorsaken? 
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2 Metod 

2.1 Intervjupersoner 

I arbetet har tio personer intervjuats. De personer som har intervjuats har kunskaper som berör 

området brand, anlagd brand och komplexa bränder. Deras arbetsplatser varierade och bland 

annat personer från räddningstjänsten, forskningsområdet och fastighets- och 

konsultbranschen fanns representerade bland de intervjuade. Två av intervjupersonerna 

arbetade i Storbritannien, medan de resterande arbetade i Sverige.  

2.2 Material 
Ett intervjuunderlag utarbetades i syfte att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Denna 

innefattade motivering till varför det studerade området är intressant att undersöka, syfte och 

mål med intervjun, avgränsningar, särskilda definitioner och frågeområden som intervjun 

berör. De frågor som ställdes berörde tankeprocessen kring utformandet av brandskyddet, 

utsatta delar, tillvägagångssätt, startutrymme, skillnader mellan antagonistiskt anlagd brand 

och olycksbrand samt sannolikheten för en antagonistisk attack med brand som följd. I Bilaga 

3 presenteras den fullständiga intervjuplanen med samtliga frågor.  

2.3 Procedur 

2.3.1 Val av intervjumetod. 

En öppet riktad intervju användes för att möjliggöra för intervjupersonen att tala fritt och 

beskriva ett fenomen på det sätt som för henne/honom känns relevant. I en öppet riktad 

intervju ställs en övergripande fråga, som sedan följs upp av följdfrågor inom förbestämda 

frågeområden. För att veta vilka följdfrågor som ska ställas är det viktigt att ha en genomtänkt 

intervjuplan med tydligt syfte och mål och se till att intervjun hålls inom dessa ramar och att 

den information som erhålls är tillämpbar för studien (Lantz, 2013). 

Enligt Lantz (2013) möjliggör den öppna intervjuformen en fördjupning av förståelsen av ett 

fenomen. Det vill säga den information som fås från intervjun kan belysa områden som är 

oväntade och ny information kan komma fram då intervjupersonen tillåts att tala fritt inom 

intervjuns ramar. Det kommer alltid att finnas olikheter mellan intervjuerna eftersom olika 

intervjupersoner beskriver sammanhanget olika.  

2.3.2 Identifiering av intervjupersoner och kontakt. 

De personer som fick förfrågan om att ställa upp för intervju är personer som har gett intryck 

av att vara kunniga inom det valda området. En bredd i kunskaper har önskats och därför har 

intervjupersonerna valts från olika branscher med olika förkunskaper. Från det inledande 

arbetet har några intervjupersoner identifierats, bland annat personer som har arbetat med 

forskningsprojektet Anlagd brand. Kontakt har tagits med personer inom 

försäkringsbranschen, brandutredare från räddningstjänst, polis och likaså brandkonsulter. 

Från några av de personer som har intervjuats har förslag på ytterligare intervjuobjekt erhållits 

och kontaktats, vilka arbetar inom bland annat kärnkraft, kommun och den akademiska 

världen. För att få ett bredare perspektiv av problemet har även personer från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB, kontaktats samt en person som har arbetat på Boverket.  
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Kontakten har tagits via telefon eller mejl. Möte bokades in och intervjupersonerna fick ta del 

av intervjuplanen. Målet var att intervjupersonerna skulle få tillgå intervjuplanen en vecka 

innan genomförandet av intervjun, men i vissa fall blev tidsspannet kortare än så. Via 

intervjuplanen fick intervjupersonerna information om hur resultatet skulle användas, 

tidsåtgången för intervjun och etiska regler gällande deltagande i intervjun. 

2.3.3 Genomförande av intervju. 

Innan intervjun påbörjades gjordes en genomgång av intervjuplanen, där intervjupersonen 

informerades om syftet och målet med intervjun och fick möjlighet att komma med frågor. 

Förklaringar till varför inspelning av intervjuerna önskades och hur materialet skulle 

behandlas gavs samt att det tydliggjordes att intervjupersonen inte måste svara på en fråga om 

han/hon inte vill eller får och att han/hon kan avbryta intervjun när han/hon så önskar utan 

negativa konsekvenser.  

Intervjun påbörjades med att intervjupersonen fick presentera sig själv och egen 

yrkesbakgrund och erfarenheter inom det studerade området. Därefter ställdes en 

övergripande fråga för att belysa hela det spektrum intervjun innefattade, som sedan 

efterföljdes av delvis förbestämda följdfrågor. För att få svar på det som önskades styrdes 

frågorna tillbaka, när svaren gled ifrån ämnet och intervjuns ramar.  

2.4 Avgränsningar 
Grunden till arbetet vilar på det som de tio intervjupersonerna sade vid intervjutillfället. De 

resultat som kom fram jämfördes med de svenska byggreglerna och lagarna även om 

typbyggnaden kan vara uppförd i ett annat land än Sverige. De psykologiska aspekterna till 

varför en gärningsman väljer att utföra en attack behandlades ej för att hålla examensarbetet 

inom dess tidsram och omfattning. 

2.5 Databehandling 

2.5.1 Bearbetning av resultat 

För att underlätta databearbetningen och säkerställa att inget glömdes bort från det som hade 

sagts spelades varje intervju in och transkriberades. Inspelningarna behölls fram till arbetets 

slutförande. Vid transkriberingen skrevs allt som sades ner förutom utfyllnadsord, stamningar 

och talspråk. Ingen notering av intervjupersonens tonläge har tagits med i utskriften. Varje 

intervjuperson tilldelades ett kodnamn från A till J för att bibehålla deras anonymitet. 

2.5.2 Tematisk analys 

Från utskrifterna av intervjuerna genomfördes en tematisk analys, som är en kvalitativ 

analysmetod. Tematisk analys innebär att de intervjuer som har utförts gås igenom och teman 

plockas fram utifrån intervjuerna. De olika temana går att ta fram med tre olika metoder. Det 

är oftast en kombination av samtliga, men tonvikten ligger oftast på en av dem. Temana kan 

utgå från empirin, teorin eller framställningsformen. Att utgå från empirin innebär att teman 

plockas fram ur det empiriska materialet. Teman som plockas ut från en eller flera teorier eller 

begrepp belyses med empirin. Om temana tas fram av framställningsformen innebär det att en 

bild av hur texten som helhet ska se ut finns och teman tas fram utifrån denna bild 

(Widerberg, 2002). 



30 

 

I detta arbete har temana tagits fram utifrån empirin, det vill säga intervjutranskriberingarna. 

För att genomföra den tematiska analysen lästes en intervjufråga åt gången för samtliga 

intervjuer och ämnen som intervjupersonen lagt tonvikt på markerades. Därefter 

sammanfattades det som markerats i punktform och underteman som beskriver kluster från 

punkterna, detta utfördes för varje intervjufråga. När underteman var bestämda togs 

huvudteman som beskriver ett eller flera underteman fram för intervjufrågan. I Bilaga 4 

presenteras resultaten av den tematiska analysen. 
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3 Resultat 

3.1 Bakgrundsdata 

I Tabell 7 presenteras en sammanställning över utbildning, tidigare och nuvarande arbete samt 

erfarenheter av antagonistiska hot och anlagda bränder hos de tio intervjupersonerna.  

Tabell 7 Presentation av intervjuobjekt. 

 Utbildning och 

arbetsuppgifter 

Erfarenhet av anlagd brand Erfarenhet av 

antagonistiska hot 

A Brandingenjör. Arbetat tio år 

på Boverket med att skriva 

byggregler. 

Viss erfarenhet från Boverket. Nej. 

B Arbetar i en fokusgrupp om 

anlagd brand.  

Har arbetat med frågor som 

rör anlagd brand i 8 år. Har 

mest varit inriktat mot skolor.  

Har inga tidigare erfarenheter 

av antagonistiska hot. 

C Brandingenjör och 

riskingenjörskonsult. 

Ja från examensarbete. Ja från examensarbete. 

D Har varit doktor inom 

konstruktionsbränder i sju år. 

Arbetat tidigare som konsult 

och med undervisning. 

Arbetar nu med forskning.   

Nej. Har varit involverad i Safe 

Multibygg projektet som 

undersökte antagonistiska 

hot.  

E Byggnads- och brandingenjör. 

Jobbat inom 

räddningstjänsten i 29 år. 

Brandspecialist på statligt 

fastighetsverk i sju år.  

Ja, från arbetet inom 

räddningstjänsten.  

Viss erfarenhet från 

fastighetsbranschen.  

F Brandingenjör och 

civilingenjör i riskhantering. 

Doktorerar nu inom 

brandteknik. Jobbat som 

konsult.  

Arbetat i Brandforsks projekt 

Anlagd Brand.  

Nej. 

G Brandingenjör. Jobbar nu som 

företagsspecialist inom brand 

och explosioner sedan 35 år 

tillbaka.  

Nej. Ja, från det dagliga arbetet. 

H Doktorerat i tunnelbränder. 

Arbetar sedan nio år tillbaka 

med undervisning och 

forskar.  

Viss erfarenhet från 

tunnelprojekt. 

Viss erfarenhet från 

tunnelprojekt. 

I Brandingenjör och 

kriminaltekniker. Arbetat 

inom räddningstjänsten och 

undervisar om 

brandutredningar.  

Har jobbat med anlagd brand 

i 39 år. Har suttit med i en 

anlagd brand-grupp som 

representant från 

räddningstjänsten. 

Har jobbat förebyggande mot 

pyromaner som riktar sig mot 

exempelvis kulturbyggnader. 

J Jobbat 16 år med säkerhet. 

Arbetar nu med inom 

forskning om brand.  

Viss erfarenhet från Anlagd 

Brand-projektet inom 

Brandforsk.  

Ja, från tidigare arbete. Varit 

med och definierat 

säkerhetsområdet för EU:s 

sjunde ramverk. 
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3.2 Intervjuerna 

3.2.1 Övergripande fråga. 

På den övergripande frågan fick intervjupersonerna tänka fritt kring frågan ”Hur tänker man 

när man ska dimensionera brandskyddet i en byggnad med antagonistiska hot”. I den 

tematiska analysen framkom att arbetet med brandskyddet ska inledas med att analysera 

verksamheten i termer av om Boverkets Byggregler (BBR) räcker och att göra en 

livscykelanalys för brandskyddet där denna ses som en investering för framtiden. 

3.2.1.1 Analysera sin verksamhet. 

Många av de tillfrågade intervjupersonerna nämnde riskanalys som en viktig början för 

utformningen av brandskyddet för en byggnad med antagonistiska hot, det vill säga vilka hot 

som finns mot byggnaden: ”Alltså steg ett där är ju då riskanalys för, ja för och se liksom vad 

det finns för risker …. Och sen så när du tar in verksamheten då får ju de göra en riskanalys 

utifrån vad som är känsligt” (Intervjuperson E). 

En intervjuperson ansåg att anläggarens kunskapsnivå måste tas i beaktning när brandskyddet 

ska utformas: 

If you ŕe actually using arson as a design fire I think you, essentially you ŕe designing against 

something that´s not random, so fire is a very random thing that doesn´t act with intelligence 

and if you ŕe designing against arson you need to take into account the intelligence of the 

person that´s starting the fire (Intervjuperson H). 

Av intervjupersonerna nämndes även sårbarhetsanalyser, som en viktig del i förarbetet. Det 

som bland annat ska identifieras i sårbarhetsanalysen är vad som ska skyddas i eller på 

byggnaden:  

Förmodligen så bör man väl titta på, göra någon typ av sårbarhetsanalys av byggnaden, om 

man tror att det finns risk för att någon vill göra skada där, så måste man identifiera de svaga 

punkterna och försöka höja skyddsnivån där (Intervjuperson F). 

3.2.1.2 Räcker BBR? 

Vad gäller om de krav som ställs i BBR är tillräckliga hade intervjupersonerna delade åsikter. 

Majoriteten tyckte att ett bra grundskydd ska klara alla typer av bränder, ”Fire protection to 

some extent doesn’t care how the fire starts …. I think a well-designed building should be 

able to cope with deliberate fires as well as accidental ones” (Intervjuperson H). 

Andra intervjupersoner tyckte att byggnaden kräver ett mer utökat brandskydd än vad BBR 

föreskriver:  

För att just anlagd brand utomhus är ju inte en typ av brand som omfattas av byggreglerna, så 

du kan ju ha en ganska sårbar konstruktion, det kan ju vara trävägg eller, om det är öppen 

takfot på en enplansbyggnad där branden kan sprida sig in på vinden och så vidare och det blir 

en jättejobbig så kallad konstruktionsbrand (Intervjuperson F). 
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3.2.1.3 Livscykelanalys. 

Ett sätt att tänka kring hur brandskyddet ska utformas är att se brandskyddet som en 

investering för framtiden. Ett förslag som kom upp var att göra en kostnad-nytta-analys, 

medan en annan intervjuperson ansåg att en livscykelanalys för brandskyddet bör utföras:   

Och då kan jag tycka att om en skola blir lite dyrare bara för att man väljer en robustare 

lösning så väljer man inte det, för man, eller jag får intrycket att man bara ser till kostnaden 

när man bygger skolan. Man ser inte någon livs-, man gör ingen, man har inte någon typ av 

livscykelanalys eller hur man ska se på kostnaden (Intervjuperson J). 

3.2.2 Brandskyddets utformning. 

För frågan ”Hur kan brandskyddet utformas mer konkret när anlagd brand blir den 

dimensionerande brandorsaken för byggnader med antagonistiska hot” kunde temana försvåra 

brandanläggning, begränsa konsekvenserna och riskbaserat fastställas. 

3.2.2.1 Försvåra anlagd brand. 

För temat försvåra anläggning av brand hade samtliga intervjupersoner förutom en nämnt att 

byggnadens utsida ska utformas på ett sådant sätt att det är svårare att anlägga en brand vid 

byggnaden samt att försvåra för branden att sprida sig utifrån och in i byggnaden. 

Intervjuperson H gav ett exempel på hur anläggning av brand kan försvåras,  

For something like a school, it might be in quoins, simply to try and keep the flammable 

materials on the extremities of the building a low so you use fire retardants on the frame on 

the windows and you use, you perhaps don´t have curtains immediately inside the windows, 

that would prevent fire spread from an external attack, probably (Intervjuperson H). 

Hindrande av anläggning av brand kan uppnås genom ett robust skalskydd samt att exteriören 

runt byggnaden utformas så att anläggaren inte kan komma nära byggnaden och arbeta i det 

fördolda. Några förslag som nämns är fysiska barriärer, skydda fönster genom att göra dem 

brandsäkra och okrossbara, upplyst runt omkring byggnaden och bygga fasaden i obrännbart 

material. Däremot, oavsett hur mycket en byggnad skyddas kanske det ändå inte är tillräckligt 

enligt intervjuperson D: 

Yeah, I just think that, what you should really focus on is trying to limiting the people to, to 

create an attack, to actually cause an attack and ultimately if people want to do it badly 

enough, they are going to be able to find the way to do it, which is what I mean when I talking 

about, you have to decide what is reasonable level of safety and setting safety goals and 

saying that this is the best that we can hope for (Intervjuperson D). 

Utifrån intervjuerna framkom att för att öka säkerheten och försvåra anläggning av brand är 

en metod att ha en ökad bevakning inom- och utomhus för byggnaden. Det kan innebära att ha 

bevakning genom kameror och personal, sekretessbelägga ritningar över byggnaden, begränsa 

tillgängligheten i byggnaden och kontrollera bränsleinförseln till byggnaden. Att fördröja 

intrång i en byggnad belystes bland annat av vad intervjuperson G sade: 

Alltså väktare, övervakning, att veta att folk, var folk försöker ta sig in, att fördröja dem, vi 

har ju olika system för att fördröja … så kan man ju göra det på olika sätt med att folk, buller 

eller någon form av rök eller någonting som gör att vi inte kan vara där… (Intervjuperson G). 
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Något som återkommande har nämnts av intervjupersonerna är att minska mängden brännbart 

material kring ytor, där en brand är trolig att anläggas. Detta kan göras genom att hålla 

området utanför byggnaden städat, försvåra för anläggaren att föra fram till exempel 

soptunnor mot fasaden och ha obrännbar inredning, vilket bland annat Intervjuperson I 

belyste: ”Icke genomtänkt sophantering med containrar och soptunnor som står intill fasaden. 

Där anläggs väldigt många bränder som sedan letar sig in i byggnaden” (Intervjuperson I). 

En sak som kom upp vid några av intervjuerna är att dagens byggkrav är utformade för 

situationer där branden startar inomhus och sedan sprider sig inom byggnaden. Kraven är inte 

ställda utifrån att branden startar utomhus och sprider sig in i byggnaden, vilket belystes i 

konstaterandet om att det inte finns några brandcellsgränser i fasaden: ”Det finns ju normalt 

inga brandceller utifrån och in” (Intervjuperson F). 

3.2.2.2 Begränsa konsekvenserna. 

Av intervjuerna framkom att tidig upptäckt och att fördröja spridning kan begränsa 

konsekvenserna vid en brand. För att få en tidig upptäckt kan värmekameror på utsidan samt 

takfotslarm för låga byggnader installeras. Brandlarmet som installeras kan vidarekopplas till 

räddningstjänst eller bevakningsföretag för snabbt ingripande. Finns det en oinredd vind på 

byggnaden kan även den utrustas med rökdetektor.  

För att fördröja spridning kan sprinkler- och släcksystem med gas installeras. Systemen kan 

bli mer belastade än vad de vanligtvis är dimensionerade för och därför tyckte intervjuperson 

C att det är viktigt att ha robusthet i släckningssystemen: 

Om man har sprinkler i byggnaden som ska skydda mot en uppkomst av brand, att den inte är 

beroende av en källa vatten, utan att det kan finnas två vattenförsörjningssystem för den och 

lika så två olika pumpar och att om elen slås ut, att det finns back-up för alla brandtekniska 

system att klara sig utan elektriciteten (Intervjuperson C).  

Vidare nämndes att byggnaden kan behöva delas in i fler brandceller för att begränsa 

brandspridningen.  

Kanske behövs extra brandcellsgränder för vissa delar om de skulle slås ut så att inte branden 

kan sprida sig till allt för stora delar av byggnaden. Att man kanske delar upp den i mer bitar 

än vad man kanske gör enligt de kraven som är i BBR då (Intervjuperson C). 

Av två intervjupersoner nämndes det att det är viktigt att välja rätt byggmaterial för att 

begränsa konsekvenserna, då vissa material brinner bättre än andra. Även att ha en tät takfot 

nämndes som en lösning för att begränsa spridning upp till vind för låga byggnader.  
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3.2.2.3 Riskbaserat. 

En annan sak som har nämnts, som bör tas i beaktande vid dimensionering av brandskyddet är 

vilka risker som kan anses finnas för den aktuella byggnaden. Detta gäller både för 

personsäkerhet och för vilket brandscenario som är troligt att inträffa. Brandskyddet bör alltså 

utformas utifrån den brand som är trolig att uppstå för den aktuella byggnaden, det vill säga 

risk- eller scenariobaserat brandskydd. Intervjuperson H beskrev det som att byggnaden ska 

dimensioneras för det värsta brandscenariot: 

So it´s just a matter of good design, and every building is different, if you ŕe operating in a 

performance based environment then you have to look at the space in detail and decide what 

could happen, as a sort of worst case, and then designing against that (Intervjuperson H). 

För att öka personsäkerheten kan de utrymningsvägar som finns behöva ett ökat skydd eller 

att antalet utökas enligt en del av intervjupersonerna, medan andra tyckte att kraven på 

utrymningsvägarna är tillräckliga. De personer som utrymmer kan behöva skyddas från en 

yttre attack efter utrymning. Problem med utrymning som har nämnts är att hög säkerhet i 

byggnaden kan försvåra utrymningen samt att behoven av inrymning efter utrymning kan vara 

svåra att uppfylla. Intervjuperson E berättade hur utrymning kolliderar med inbrottsskyddet: 

”Kanske starta brandlarmet … så att folk springer ut och sådant och så springer tjuven in …. 

så utrymningen är ju ett motsatt förhållande till inbrott alltså, det ska vara lätta att komma ut 

men svårt att komma in” (Intervjuperson E). 

3.2.3 Skyddsvärda delar. 

Fasad, tillgängliga utrymmen och värden är identifierade teman för frågan ”Finns det någon 

del på en generell byggnad som kan tänkas vara mer utsatt och därmed är extra skyddsvärd”.  

3.2.3.1 Fasad. 

Flera av intervjupersonerna har nämnt att själva utsidan på byggnaden är en utsatt del som 

behöver skyddas mer. Problem som belystes var brand som startade intill fasaden och sedan 

spred sig upp på vinden: 

Byggnaderna är egentligen inte gjorda för en brand intill fasaden och upp på vinden, och det 

är så som bränderna alltså startar och så sen räddningstjänsten, när de kommer måste de börja 

bryta upp taket och komma åt och sådant här … du har inga larm på fasader eller uppe på 

vind, och om du säger att det inte är någon inredd vind, medan i skolan så har du i alla fall 

utrymningslarm och någon kan reagera. Så att det hinner brinna rätt lång stund innan någon 

upptäcker branden (Intervjuperson B). 

En intervjuperson ansåg att fasaden var mer utsatt på grund av att den är mer lättåtkomlig:  

Just det att den är utsatt för den är lättåtkomlig. Alltså fasaden på byggnaden, det är oftast 

lättare att ta sig dit än att ta sig in i byggnaden och hitta någonting där, kanske måste krossa ett 

fönster eller så. Den är också mer utsatt för det kan finnas brännbart material tillgängligt, på 

en lastkaj eller i en container, det kanske går att rulla fram sådana här sopkärl eller något 

sådant (Intervjuperson F). 
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För en- och tvåvåningsbyggnader har öppen takfot nämnts som ett problem vid anläggning av 

brand vid fasaden: ”Det som är känsligt är träfasad, låg byggnad, öppen takfot, så ungefär 

som man bygger skolor, envånings skolor och så är det ju tre meter upp till takfoten, öppen 

takfot så att en brand kan tränga upp på vinden.” (Intervjuperson B). 

3.2.3.2 Tillgängliga utrymmen. 

Offentliga utrymmen tillsammans med stora samlingsplatser och entréer har lyfts fram som 

utrymmen som är extra utsatta under brand: ”Again I think it's the public, publicly accessible 

parts to the building, are much more exposed to antagonistic threats” (Intervjuperson D). 

Dolda utrymmen där personer kan arbeta ostört och undanskymt, så som prång och skyddade 

utrymmen, lyftes även de fram som utsatta delar: ”Utsatta delar är framförallt ställen som 

personer kan jobba ostört i och utföra, till exempel ett förråd eller toaletter och liknande där 

man kan låsa in sig och starta en brand eller liknande…” (Intervjuperson C). Även utrymmen 

långt ner i en hög byggnad lyftes fram som platser som är mer utsatta: ”Långt nere i höga 

byggnader påverkar ju också mer än om man är högt upp i en byggnad, då är det fler ovanför 

som påverkas av en eventuell brand eller liknande.” (Intervjuperson C). 

3.2.3.3 Värden. 

Ett värde för personsäkerheten i byggnaden som lyftes fram som extra skyddsvärd är viktiga 

funktioner för personsäkerheten vid händelse av brand: ”Alltså antingen så tänker man 

personsäkerhet och då får man ju tänka på vilka delar som är viktiga för personers säkerhet, så 

utrymningsvägar, att brandceller upprätthålls mot personer som vistas i byggnaden, i stora 

lokaler och liknande.” (Intervjuperson C) 

Värden som kan vara extra utsatta kan variera mycket från byggnad till byggnad, något som 

enligt intervjuperson I bör tas i beaktande: 

Alltså extra skyddsvärd, det är ju också en sak att tänka på, det är ju det här med prioriterade 

värden, vad vill man inte bli av med i samband med en stor skada eller en fullskada …. Om 

man har prioriterade värden så ska man se till att man har back-up:er eller kan ha en 

handlingsplan så att man kan rädda de värdena i ett första skede (Intervjuperson I). 

3.2.4 Vanliga tillvägagångssätt. 

Vanliga tillvägagångssätt för att anlägga en brand i en byggnad med antagonistiska hot är att 

tillföra brandbelastning, det identifierades även att attacker används som en avledande 

manöver. Frågan som besvarades var ”Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för att 

anlägga brand vid en byggnad med antagonistiska hot”. 

3.2.4.1 Tillför brandbelastning. 

Nästan alla intervjupersoner hade angett att ett vanligt sätt att anlägga en brand på är att ta det 

som finns på plats, men intervjuperson A skiljde på tillvägagångssätten för antagonistiska hot 

och anlagd brand: 

Om jag skulle säga antagonistiska hot så är det ju egentligen det här med bränslen som är, som 

skulle vara det vanligaste där. Anlagd brand så är det väl mer egentligen det material som 

finns tillgängligt om det nu är soptunnor eller lastpallar eller något sådant (Intervjuperson A). 
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Precis som intervjuperson A angav så ansåg flera av de andra intervjupersonerna att bränslen 

så som brännbara vätskor och liknande ofta används som medtaget startföremål: ”Det kan 

vara brandfarlig vätska då man kastar en Molotov eller häller in via en fönsterruta” 

(Intervjuperson I). 

Även fordon, så som bilar eller mopeder har angetts som verktyg för att tillföra 

brandbelastning: 

Det värsta, en av de största sentida bränderna i skolor orsakades av att man tände eld på en bil 

och antingen rullade man den mot fasaden eller så stämmer den version som ungdomarna la 

fram att den faktiskt startade och drog iväg mot fasaden själv …. Det är inte så lätt med en 

tändsticka att tända eld i fasaden så man behöver lite mer har jag förstått (Intervjuperson J). 

Flertalet intervjupersoner har angett att ett vanligt tillvägagångssätt är att kasta in 

startföremålet genom ett fönster: ”Different accelerants even petrol, vehicle fuel, you can very 

easily fill a bottle with that and take it in to a building and start a fire with that. Throw it from 

a distance and starts a fire that way.” (Intervjuperson D). 

Ett annat sätt som har angetts för att tillföra brandbelastning är att bära det man vill använda 

sig av till platsen, till exempel bensin eller explosiva ämnen: 

Det är nog, jag skulle gissa, jag vet inte någon statistik, men antingen så är det via att tända 

eld på någonting som är befintligt i byggnaden, starta en brand helt enkelt eller så är det att ta 

in något explosivt som exploderar och startar en brand också (Intervjuperson C). 

3.2.4.2 Avleda. 

Det har nämnts av en intervjuperson att en säkerhetsfunktion i byggnaden kan kopplas bort 

för att avleda att branden upptäcks tidigt. En annan intervjuperson nämnde att brand kan 

användas för att dra uppmärksamhet åt ett annat håll: ”Sen kan det ju vara att du tänder fyr på 

saker för att liksom dra uppmärksamheten dit och så gör du brottet någon annanstans” 

(Intervjuperson E). 

3.2.5 Vanligaste startutrymmen. 

Ut- och insidan är de två identifierade huvudtemana för frågan ”Vilket tror du är det 

vanligaste startutrymmet när en brand anläggs med antagonistiska avsikter för att skapa stor 

skada”. 

3.2.5.1 Utsidan. 

På utsidan är det utrymmen som är åtkomliga med fordon och fasaden som nämndes som 

vanliga startutrymmen. En av intervjupersonerna nämnde att varuintag på baksidan av 

byggnaden skulle kunna vara ett möjligt startutrymme. Majoriteten av intervjupersonerna 

nämnde fasaden på byggnaden som det vanligaste startutrymmet utomhus och särskilt i de 

utrymmen där anläggaren kan arbeta utan att bli sedd:  

Spontant skulle jag tänka mig att det egentligen är … där du tar in, varuintag och liknande … 

de ligger ju oftast då på baksidan …. Du kanske inte har så mycket belysning där, du kan 

komma till där utan att bli sedd (Intervjuperson A). 
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3.2.5.2 Insidan. 

På insidan är det utsatta utrymmen, utrymmen för att skada personer och anlagd brand på flera 

ställen, som har nämnts av intervjupersonerna. Inom utsatta utrymmen har intervjupersonerna 

bland annat nämnt knutpunkter för system, förvaringsutrymmen, vind och utrymmen långt ner 

i byggnader. Utrymmen som har nämnts för att skada personer är trappor, utrymmen med 

mycket brännbart material, publika utrymmen, stor brandcell och utrymningsvägar. Vad gäller 

knytpunkter för flera system nämnde intervjuperson G att: ”Ska man verkligen åstadkomma 

någon riktig skada så då måste man ju tänka igenom var det är bristande redundans, där du 

påverkar flera säkerhetssystem eller, där du kan åstadkomma något” (Intervjuperson G). 

Anlagd brand på flera ställen angav flera av intervjupersonerna som förekommande, men 

ovanligt. Om det förekommer används det, enligt intervjupersonerna för försäkringsbedrägeri, 

för att säkerställa en stor skada eller för att dra uppmärksamhet åt ett annat håll. 

Intervjuperson C tänkte att om brand anläggs på flera ställen samtidigt inomhus är det för att 

skada människor, medan det utomhus kan vara för att skapa uppmärksamhet, eller avleda: 

”Om syftet är att skada så mycket som möjligt så har man nog bättre effekt man gör båda 

inomhus … utvändigt för att påkalla uppmärksamhet och sen är den verkliga faran inomhus 

då eller något liknande” (Intervjuperson C). 

Anledningen till varför det är ovanligt att anlägga på flera ställen samtidigt kan vara för att det 

helt enkelt är mycket svårare, men om det är möjligt att anlägga brand på två ställen är det 

också fullt möjligt att göra det på fyra ställen: 

I think it’s harder to light up in two areas, two spaces, and if you’re able to light fire 

simultaneously at two spaces, then you able to do it at three places as well. And then you’re 

able to do it at four places (Intervjuperson D). 

3.2.6 Skillnaderna mellan anlagd brand och olycksbrand. 

På frågan ”Vilka är skillnaderna mellan en anlagd brand och en olycksbrand” beskrivs 

resultatet utifrån skillnaderna i brandens egenskaper.  

3.2.6.1 Anlagd brand. 

På frågan vilka skillnader som finns mellan en anlagd brand och en olycksbrand identifierades 

kategorierna snabbare brandförlopp, planerat och tillför brandbelastning för den anlagda 

branden. Flera av intervjupersonerna nämnde att tillväxthastigheten är snabbare för en anlagd 

brand: ”Om man bara tittar på hur stor branden är så är ju den anlagda branden skulle jag tro 

ofta kraftfullare, tillväxer snabbare än olycksbranden” (Intervjuperson F). 

Det nämndes även att den maximala effektutvecklingen, HRR, är oberoende av hur branden 

startade: 

I mean, if arson is the likely cause of fire it sound likely to be a lot of added fuel in the 

building, they may be able to add accelerants so you have a higher growth rate of fire and, but 

the peak heat release rate will be the same (Intervjuperson D). 

Placeringen av branden nämndes av flera av intervjupersonerna som en skillnad mellan de två 

bränderna, till exempel att den anlagda branden har ett planerat startutrymme som kan 
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optimera branden. Flera intervjupersoner angav även att det är troligt att det tillförs 

brandbelastning till den anlagda branden. Intervjuperson C belyser ämnena: 

Antingen så att det har tagits in mer brännbart än vad som finns i byggnaden, att det har tagits 

in brännbara vätskor eller liknande som används och så, eller att brandförloppet, ja att det sker 

i ett valt skymt utrymme som, där branden får tillväxa innan någon upptäcker det 

(Intervjuperson C). 

3.2.6.2 Olycksbrand. 

För olycksbrand nämnde intervjuperson H att olycksbranden sprider sig långsammare än en 

anlagd brand. Två intervjupersoner nämnde att olycksbranden är mer slumpmässig i sitt 

startutrymme och kan uppstå var som helst jämfört med en anlagd brand: 

Jag skulle säga det, den anlagda den går nog mera att förutsäga att det, men om som sagt de 

här olycksbränderna de kan ju nästan uppstå var som helst, men anlagda bränder de kommer 

till att vara på ett begränsat antal ställen (Intervjuperson A). 

3.2.7 Sannolikheten för en attack med brand som följd. 

På frågan ”Upplever du det sannolikt att en byggnad med antagonistiska hot utsätts för en 

attack med brand som följd” delades svaren in i trolighet med brand, yttre påverkan och 

byggnadens påverkan. Svårigheter fanns hos intervjupersonerna att förstå frågan, vilket ledde 

till att näst intill alla tolkade den på olika sätt.  

3.2.7.1 Trolighet med brand. 

De flesta av intervjupersonerna var överens om att brand är lättare att använda vid en attack 

än exempelvis explosiva varor, då explosiva varor är svåra att komma över eller att tillverka 

själv. Dessutom konstaterade många att om det sker en explosion är det sannolikt att brand 

följer som en bieffekt. Detta eftersom att det vid explosion tillförs tillräcklig tändenergi för att 

starta en brand. Intervjuperson H var tydlig med att särskilja att bomber används mer vid 

terrorattentat och anlagd brand än vid antagonistiska hot. Två av intervjupersonerna nämnde 

att antagonistiska hot till en början inte alls är troligt, men att för den aktuella typbyggnaden 

kan det förekomma. Vissa byggnadstyper har större trolighet för att en brand uppstår till följd 

av en attack. Intervjuperson J tar upp ett exempel till varför terroristen hellre väljer att 

använda ett mer svårhanterligt medel, i detta fall nervgas, vid attack än att anlägga en brand:  

Alltså att anlägga en brand för att få uppmärksamhet och för liksom någon slags hamna i 

fokus för sitt budskap som terrorist eller ja, skapa uppmärksamhet eller så. Jag kan ju tycka att 

det är ju enklare att anlägga brand liksom så … sen så upplevs det inte som lika spektakulärt 

att använda brand som medel och det kanske är därför man använder nervgaser då 

(Intervjuperson J). 

3.2.7.2 Yttre påverkan.  

Vad som påverkar att en attack ens sker kan sammanfattas med ordet missnöje. Missnöjet kan 

vara av politisk eller social karaktär. Vissa områden har några intervjupersoner nämnt att de är 

mer utsatta än andra och då är det framförallt områden med låg socioekonomisk nivå och 

områden där det politiska klimatet är oroligt. Intervjuperson I nämnde att missnöjet inte 

behöver vara mot en viss byggnad eller organisation, utan mer mot en företeelse.  
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3.2.7.3 Byggnadens påverkan. 

Byggnaden i sig kan påverka sannolikheten för en antagonistisk attack med brand som följd. 

Då kan byggnadens symbolvärde öka sannolikheten för en attack, medan om byggnaden är 

utformad på ett sådant sätt att det är avskräckande kan sannolikheten för en attack minska.  

Vad intervjupersonerna främst har nämnt om en byggnads symbolvärde är att många 

byggnader symboliserar någonting annat, till exempel en moské symboliserar trosinriktning 

och en ambassad ett land.  Symbolvärde kan också finnas i transportbyggnader och byggnader 

som innehåller samhällsviktiga funktioner. En intervjuperson var tydlig med att säga: 

”Väldigt väldigt sällan som man skulle vilja rikta det mot som att säga den byggnaden i sig, 

utan det beror på vad det är som pågår eller vad det är för folk, för verksamhet” 

(Intervjuperson A). 

Placeringen av byggnaden har även den en viss betydelse, nämnde intervjuperson H, för till 

exempel om byggnaden är placerad i stadskärnan är det mer sannolikt att den utsätts för en 

attack.  Byggnader med mycket folk eller viktigt folk kan vara mer utsatta nämnde 

intervjuperson C, men även att tillfälliga evenemang kan förhöja sannolikheten.  

Att byggnaden i sig kan avskräcka betyder att ju mer avancerad byggnaden är och ju mer 

pampig byggnaden ser ut utifrån desto mindre sannolikt är det att någon försöker attackera 

den: ”Alltså USA:s ambassader, Rysslands ambassader …. det är ju bara dumt att försöka 

skjuta på dem ju” (Intervjuperson E).  
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4 Diskussion 

4.1 Riskperception 

Intervjupersonerna hade olika yrken och professioner, vilket kan vara en orsak till att de har 

gett olika svar på frågorna. Svaren som de har gett behandlade ofta områden, som de själva är 

bekanta med och har arbetat med. Ett exempel som kan ges är att de personer, som har arbetat 

inom Anlagd brand-projektet har framförallt behandlat anlagda bränder i skolor. Deras svar 

har haft sin utgångspunkt i anlagda skolbränder och sedan har de dragit paralleller till den 

studerade typbyggnaden. De intervjupersoner som har arbetat med byggnader, som liknar 

typbyggnaden i detta arbete, och därmed har erfarenhet av antagonistiska hot, har nämnt mer 

specifika lösningar gällande säkerhet, så som att ritningar bör sekretessbeläggas och att in- 

och utrymning kan vara ett problem.  

I motsats till de olika svaren upplevde författarna att alla intervjupersoner uppfattade risken 

med antagonistiska hot som lika stor. På den sista intervjufrågan rörande sannolikheten för 

antagonistiska hot med brand som följd svarade de flesta att en attack är osannolik, men om 

det sker en är det troligt att den kommer att leda till brand. Deras svar grundas troligen i 

händelser som de har hört om tidigare. Av statistiken går det även att utläsa att det sker cirka 

en attack vart tredje år i Sverige (Figur 17), vilket är förhållandevis få i förhållande till 

anlagda bränder totalt i Sverige (Figur 1).  

När intervjupersonerna diskuterade kring intervjufrågorna hade de liknande inställning till 

problemen, gav liknande lösningsförslag och i stora drag ställde lika höga krav. Detta kan 

bero på att samtliga intervjupersoner arbetade inom samma bransch. Det innebär att de alla 

arbetade med brandfrågor och kan ha hämtat information från samma källa och därmed kan 

dela uppfattning. En skillnad som kunde urskiljas i den insamlade datan var att de som 

tidigare hade arbetat med brand i mer komplexa objekt hade ett högre risktänkande än övriga. 

Dessa personer hade exempelvis föreslagit att sprinklersystemen eller liknande behöver 

dimensioneras för större eller snabbare bränder. Dessutom upplevdes det att samma personer 

nämnde att brandskyddet ska utformas efter troliga scenarion och byggnadens förutsättningar. 

Ett annat exempel var att de som hade arbetat med lokaler som innehåller offentliga 

utrymmen även hade nämnt dessa som startutrymmen för en anlagd brand med många 

skadade.  

Av intervjuerna framkom att de exempel som nämndes är sådana händelser som det 

rapporteras ofta om eller sådana som har varit katastrofala. Till exempel intervjuperson A 

nämnde garage som ett utsatt utrymme, eftersom intervjupersonen kom ihåg det första 

sabotageförsöket mot World Trade Center, då en bilbomb exploderade i parkeringsgaraget 

under byggnaden. Generellt var det väldigt få egna exempel på händelser som aldrig tidigare 

har inträffat som nämndes under intervjuerna. Intervjupersonerna använde hellre händelser 

som de hade upplevt eller läst om som exempel. Detta kan troligtvis härledas till att 

människan har svårt att ta till sig abstrakta hot, medan det är lättare att ta till sig en händelse 

som redan har skett (Rollenhagen, 1995). 
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Något som bör tas i beaktande är att människan ofta överskattar risken med stora händelser, 

vilket kan leda till att en del av de åtgärder som utförs inte är befogade (Oltedal, Moen, 

Klempe, & Rundmo, 2004). De lösningar som har nämnts i intervjuerna kan ha grundats på 

risker som är överskattade av intervjupersonerna, men författarna anser att de åtgärder som 

har nämnts i många fall inte är orimliga. Detta eftersom de byggnader som har studerats kan 

innehålla värden som är oersättliga och om en händelse som medför brand inträffar kan det 

vara värt investeringen.  

4.2 Var på byggnaden sker vanligtvis ett angrepp för att starta en 

brand?  
Den svenska statistiken som är sammanställd gäller för annan allmän byggnad, 

försvarsbyggnad och förvaltningsbyggnad/kontor, men vad gäller om det ligger antagonistiska 

avsikter bakom attacken eller inte framgår inte av statistiken (Figur 2-3). Det som däremot har 

framkommit är att de två vanligaste startutrymmena vid anlagd brand är utanför byggnaden 

och fristående förråd/uthus (Figur 3).   

Efter år 2005 finns det fler rapporterade fall med anlagd brand i den svenska statistiken (Figur 

2). Ökningen kan bero på den nya insatsrapporten som infördes 2005 efter att Lag om skydd 

mot olyckor (SFS 2003:778) trädde i kraft. Den nya insatsrapporten kan ha inneburit att 

kategorier för startutrymme har tagits bort, lagts till eller bytt namn. Därmed är det svårt att 

jämföra statistik från innan insatsrapportbytet med den nyare statistiken efter år 2005. 

Införandet av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) kan även ha inneburit en ökning av 

insatsrapporter som skickas in till MSB, vilket kan ha lett till ökningen av antalet anlagda 

bränder i statistiken.  

Statistiken från USA gäller för försäljnings- och kontorsbyggnader, där är det vanligaste 

startutrymmet vid anlagd brand är oklassificerat område utomhus och toalett/badrum/ 

omklädningsrum (Figur 7). Den nya zeeländska statistiken gäller för kontorsbyggnader och 

där är det vanligaste startutrymmena fasad och lobby/entré vid anlagda bränder (Figur 13). 

Statistiken från USA och Nya Zeeland kan dock ha tagits fram utifrån andra kriterier än den 

svenska. Till exempel hade inte försäljningsbyggnader tagits med i detta arbete om det hade 

varit möjligt, då det kan ge fel utslag i statistiken eftersom omklädningsrum och 

försäljningsutrymmen inte finns i samma utsträckning i en kontorsbyggnad.  

Från studien över tidigare händelser framgår att flertalet av händelserna har inneburit att bilar 

har sprängts eller satts i brand utanför byggnaden. Anledningen till varför just dessa och 

liknande händelser har framträtt vid sökningen tros vara att de är händelser som är 

spektakulära och intressanta att rapportera om. Händelser som rapporteras i utländska medier 

omfattar oftast många avlidna och skadade till följd av händelsen, vilket kan betyda att vissa 

händelser inte framkommer vid en sökning. Studien över tidigare händelser kan alltså peka på 

att det vanligaste startutrymmet är något annat än vad som kanske i verkligheten är det 

vanligaste, då de mindre händelserna försvinner i mediebruset.  

Från olycksrapporterna över tidigare anlagda bränder på kontor i Sverige framkom att 

bränderna har startats genom att brinnande föremål har kastats in genom ett fönster eller att 
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brandfarlig vätska har hällts in genom ett fönster eller en dörr. Olycksrapporterna är likt de 

rapporterade nyheterna i studien över tidigare händelser valda händelser. De händelser som 

läggs upp i databaser är troligen de som är annorlunda och kan informera om någonting nytt. 

Utifrån det som har framkommit av intervjuerna är det dock inte omöjligt att bränderna 

anläggs precis innanför byggnaden utifrån, som studien över tidigare händelser antyder med 

brinnande föremål som kastas in genom krossade fönster.   

Av intervjuerna framkom att det vanligaste startutrymmet utomhus är byggnadens utsida och 

ofta i kombination med att branden startas i ett dolt utrymme. Även delar av byggnaden som 

är åtkomliga med fordon nämndes som ett vanligt startutrymme, till exempel varuintag. 

Inomhus beror starutrymmet på vad anläggaren vill åstadkomma med sin attack. Om avsikten 

är att skada personer anläggs branden i utrymningsvägarna eller i publika utrymmen. Startas 

en brand i utrymningsvägarna kommer personerna i byggnaden inte att kunna utrymma, vilket 

kan leda till många skadade och likaså om branden anläggs i ett publikt utrymme. Ett 

utrymme kan även väljas på grund av dess egenskaper, till exempel mycket brännbart 

material, knutpunkt för system eller utrymmen långt ner i en byggnad. Dessa utrymmen kan 

vara optimala beroende på vad antagonisten vill åstadkomma.  

Från resultatet av intervjuerna kan det antas att anläggaren behöver ha kännedom om 

byggnaden och tekniska system för att finna det optimala utrymmet att anlägga en brand i för 

att åsamka stor skada. Om branden anläggs i en stor brandcell kommer spridningen av 

branden att ske snabbt, vilket leder till större skada under kortare tid. Om detta är ett vanligt 

startutrymme framgår däremot inte av intervjuerna.  

Vad gäller skolor anläggs bränder utomhus oftast intill fasad i dolda utrymmen och inomhus 

på toaletter eller i korridorer. Att bränderna anläggs i dolda utrymmen utomhus stämmer bra 

överens med vad som har framkommit av intervjuerna. Inomhus är startutrymmet toalett och 

korridor specifikt för skolbränder, vilket även en intervjuperson var tydlig med att poängtera.  

Studien över tidigare händelser tyder på att brand anläggs utifrån med explosiva ämnen, men 

hur nära byggnaden den explosiva varan detoneras framgår oftast inte. I ett fall går det att läsa 

att det explosiva ämnet detoneras intill byggnaden (McKinley, 1998, 8 augusti), medan i ett 

annat fall har den detonerats på gatan utanför byggnaden (Rondeaux, 2008, 3 juni). I de båda 

fallen är det fasaden som påverkas i första hand.  

Det är endast i den nya zeeländska statistiken, olycksrapporterna och intervjuerna som det har 

nämnts att ett av det vanligaste startutrymmet finns inomhus. Källorna är oeniga om var detta 

utrymme finns. Det som har nämnts är bland annat lobby/entré, precis innanför fasaden, och 

platser där många personer kan skadas. Av statistiken går det däremot att utläsa att det absolut 

vanligaste startutrymmet är någonstans utanför byggnaden. Om statistiken från USA bortses 

ifrån är fasad det vanligaste startutrymmet, vilket även intervjupersonerna har resonerat kring 

och resultatet från Anlagd brand-projektet (Klason et al., 2010) ger samma slutsats. Alltså är 

det vanligaste startutrymmet för anlagd brand utomhus intill fasaden, men då det i 

genomförda intervjuer framkom att insidan förekommer som startutrymme är det intressant att 

studera båda fallen. 
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4.3 Vilka tillvägagångssätt är vanliga för att starta en anlagd brand 

som är menad att skapa stor skada? 
Startföremålet varierar stort beroende på var källan hämtas. När en jämförelse görs av 

startföremålen, kapitel 1.2 Tidigare händelser, framkom att de två vanligaste 

tillvägagångssätten är att använda bilbomber eller att kasta in brinnande objekt i byggnaden. 

Däremot visar olycksrapporterna för kontor att det är vanligare med att brandfarlig vätska 

kastas eller hälls in i en byggnad. 

I den svenska statistiken går det inte att utläsa vilket tillvägagångssätt som är det vanligaste. 

Statistik finns dock att hämta för startföremål, även om den är något svår att tyda då den byter 

vanligaste startföremål mellan perioderna 1998-2004 och 2005-2013. Innan år 2005 är det lös 

inredning som är det vanligaste startföremålet och efter år 2005 är det byggnadens utsida. 

Skiftet i statistiken tros även detta bero på byte av insatsrapport år 2005, vilket diskuterades 

tidigare. Vid närmare granskning av vanligaste startföremål utanför byggnaden syns det 

tydligt att det är byggnadens utsida, vilket kan tolkas som fasaden. Brandfarlig vätska 

förekommer sällan som startföremål utanför byggnaden (cirka en händelse per år) i motsats 

till övriga startföremål. Statistik kan dock saknas för fall med brandfarlig vätska, då den kan 

ha rapporterats som okänd på grund av att den kan vara svår att identifiera.  

I USA har de två vanligaste identifierade startföremålen rapporterats som skräp/avfall och 

brandfarliga eller brännbara gaser eller vätskor (Figur 8). Statistiken tyder även på att 

brandfarliga eller brännbara gaser eller vätskor är mer representerade i USA än Sverige. I den 

nya zeeländska statistiken anges de tre vanligaste startföremålen vara skräp, tidningar och 

papper (Figur 14). I den övriga statistiken som har granskats har tidningar och papper 

förekommit i samma kategori och om det hade varit fallet även i den nya zeeländska 

statistiken hade okänt startföremål varit det tredje vanligaste startföremålet. Brännbara gaser 

och vätskor förekommer även här, men i få fall jämfört med skräp, tidningar och papper. 

Utifrån statistiken som är hämtad från GTB (2014) (Figur 16) går det att utläsa att det klart 

vanligaste startföremålet är explosiva ämnen. När sökningen i denna databas utfördes kunde 

endast få utsorteringar i statistiken göras, särskilt för de fall som innebär brand. Kategorierna 

är så stora att mer detaljerad information än explosiva ämnen inte kan erhållas.  

Från arbetet om anlagd brand i skolor framkom att vanliga startföremål bland annat är skräp, 

tändbara föremål, fyrverkeri och brännbara vätskor (Tabell 2). Det fanns ingen information 

om vad som var det vanligaste förekommande av nämnda startföremål, utan endast att alla 

dessa är vanligt förekommande. Från olycksrapporterna över anlagda bränder i skolor går det 

att utläsa att tillvägagångssättet att brännbart material förs mot fasaden och antänds 

förekommer. Andra metoder som har nämnts är att antända fordon eller kasta in en 

molotovcocktail genom ett krossat fönster.  

Av den statistik som har studerats samt resultat från projektet Anlagd brand går det att erhålla 

den vanligaste tidpunkten för anlagd brand (Figur 6, 9-12 samt Klason et al., 2010). I den 

studerade statistiken visar alla att majoriteten av händelserna sker nattetid mellan ca klockan 

19.00 – 03.00. Detta kan ge en antydan om hur anläggaren går tillväga, det vill säga att 

anläggaren arbetar under natten när det är lite folk ute. I intervjuerna nämndes att ett vanligt 
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startutrymme är en oupplyst plats på utsidan, vilket indikerar att attacken sker nattetid. 

Däremot har det av intervjuerna även framkommit att offentliga utrymmen är utsatta eftersom 

det befinner sig mycket folk i dessa utrymmen under dagtid. Det här antyder att en attack även 

kan ske dagtid.  

Av intervjuerna kunde information om hela tillvägagångssättet erhållas. Där framkom att 

vanliga tillvägagångssätt för att anlägga en brand kan begränsas till att tillföra brandbelastning 

och att avleda. Ett vanligt sätt att tillföra brandbelastning är att ta material som finns på 

platsen, som till exempel papperskorgar, skräp och inredning. Ett annat sätt att tillföra 

brandbelastning är att bära med sig till exempel bensin eller explosiva ämnen. Vanliga 

startföremål, som har nämnts är även brännbara vätskor, molotovcocktails, brandbomber eller 

fyrverkerier. Vissa intervjupersoner nämnde även att fordon kan användas för att tillföra 

brandbelastning, intill eller under byggnaden. Ett vanligt sätt att starta en brand inomhus från 

utsidan är att krossa ett fönster och slänga in en molotovcocktail eller andra brännbara 

vätskor. Dessutom framkom av intervjuerna att brand, i sig, kan användas som en avledande 

manöver för att dra uppmärksamhet åt ett annat håll eller att anläggaren undviker tidig 

upptäckt av brand genom att koppla bort en eller flera säkerhetsfunktioner.  

Den studerade statistiken och resultaten från intervjuerna ger olika förslag på vilket som är det 

vanligaste startföremålet. Enligt statistiken är det fasaden som är det vanligaste, men det går 

dock inte att uttyda huruvida det handlar om antagonistiskt hot eller inte (Figur 3). 

Intervjuerna däremot, som var styrda mot antagonistiska hot, visade på att brännbara vätskor 

och explosiva varor utgör de vanligaste startföremålen. I intervjuerna angavs fasad som det 

vanligaste startutrymmet. Kombinationen med fasad som startutrymme och brännbara 

vätskor/explosiva varor som startförmål kan anses utgöra ett troligt scenario. I intervjuerna 

framkom även att antända material som finns på plats är ett vanligt tillvägagångssätt. Båda 

scenariona, att antända material som finns på plats eller kasta in brandfarlig vätska/explosiva 

varor, är troliga, men vilken metod som används styrs av om attacken är planerad eller inte. 

Är attacken planerad är det troligare att brännbara vätskor/explosiva ämnen tas med till 

platsen för att säkerställa en brand. 

Den sista frågan som ställdes under intervjuerna berörde sannolikheten för en attack med 

brand som följd, vilket till viss del behandlar antagonistens tankegångar. Frågan har tolkats 

olika av intervjupersonerna, men det som framkom och som flertalet var överens om var att 

det är troligt att en antagonistisk attack på något sätt innefattar brand. Om antagonisten 

använder sig av explosiva varor erhålls troligen även en brand. I intervjuerna framkom 

faktorer som påverkar sannolikheten för en attack. En av dessa var yttre påverkan från 

omvärlden, det vill säga missnöje och det politiska klimatet. Om Sverige involverar sig mer i 

konflikter i världen ökar hotet mot Sverige och därmed ökar sannolikheten för en attack. En 

annan faktor som påverkar är byggnaden i sig, det vill säga om det är en viktig och ikonisk 

byggnad är den mer utsatt än övriga byggnader. Två intervjupersoner angav dock att 

byggnaden kan byggas mer pampigt och avancerat för att antagonisten ska bli avskräckt från 

att attackera den. Dessa byggnadstyper är dock mer troliga att bli utsatta för en attack.  
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4.4 Hur skiljer sig brandförloppet åt mellan en antagonistiskt anlagd 

brand och en olycksbrand? 
Det som har framkommit av intervjuerna var att brandförloppet främst skiljer sig i den initiala 

fasen. Den maximala effektutvecklingen är oberoende av om branden är antagonistiskt anlagd 

eller om det är en olycksbrand.  Det beror på att när det väl är en fullt utvecklad brand är 

bränderna lika stora. Om brandbelastning har tillförts i form av brännbara vätskor blir 

tillväxthastigheten för den anlagda branden dock snabbare.  

Tidigare forskning har visat att i fallet med en molotovcocktail är tillväxthastigheten cirka 45 

gånger snabbare än för en ultra fast brand enligt metoden med αt
2
-kurvan (Richards, 2008). 

Då tillväxthastigheten är mycket snabbare för brandfarlig vätska än för en ultra fast brand 

kanske standardbrandkurvan som används för klassificering av material inte är lämplig som 

provmetod i detta fall. Däremot kan kanske HC-kurvan och Rijkswaterstaat-kurvan, vilka är 

framtagna för snabb brandtillväxt, användas istället för standardbrandkurvan. 

Standardbrandkurvan når en temperatur på 800 °C efter cirka 25 minuter, medan HC-kurvan 

och Rijkswaterstaat-kurvan når samma temperatur redan efter omkring 2 minuter (Figur 20). 

Eftersom HC-kurvan är framtagen för bränder i kemikalier och petroleumprodukter kan den 

vara en bättre provningsmetod att använda då sannolikheten för bränder med brännbara 

vätskor är hög.  

En skillnad som har nämnts under intervjuerna är att den anlagda branden har ett valt 

startutrymme, medan olycksbranden startar slumpmässigt. I och med att den anlagda branden 

startas i ett valt utrymme kan det även innebära att den startas på det mest optimala utrymmet 

för att ge stor skada på byggnaden eller ge många skadade personer. 

4.5 Vilka råd kan ges för hur brandskyddet kan utformas för 

byggnader med antagonistiska brandhot när en anlagd brand 

blir den dimensionerande brandorsaken? 
Initialt bör arbetet med brandskyddet inledas med att analysera sin verksamhet för att bedöma 

behovet av ett utökat brandskydd, enligt intervjupersonerna. Även en sårbarhetsanalys kan 

utföras för att få fram vilka delar eller värden som är extra skyddsvärda. Den kan även leda 

till var värden bör placeras i byggnaden för att de ska vara mest skyddade. Till exempel bör 

inte en datahall placeras vid fasaden, då det har visats vara en utsatt del av byggnaden utifrån 

resultaten av intervjuerna. De risker och sårbarheter som har framkommit av analyserna bör 

ligga till grund för utformningen av brandskyddet. De utrymmen som identifieras som sårbara 

kan även vara de utrymmen där det är mest troligt att en brand anläggs, och kan därmed 

behöva skyddas. 

När risk- och sårbarhetsanalyser görs är det viktigt att även fundera kring händelser som kan 

verka osannolika. Det kan leda till ett mer komplett skydd. Som exempel kan en 

olycksrapport från en tidigare anlagd brand i en skola användas (Klauser, 2007). I den 

framkom det att om antagonisten verkligen vill ta sig in i en byggnad kommer denna troligen 

också att finna en väg in. I den nämnda olycksrapporten angavs det att fyrverkerier hade 

skjutits in i skolan via VA-systemet. Ett scenario som skolan troligen tidigare inte hade 

planerat för. Om risk- och sårbarhetsanalysen resulterar i ett stort skyddsbehov kan 
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byggnaden behöva klassas i en högre byggnadsklass (Tabell 5). En högre byggnadsklass 

medför oftast högre krav på brandskydd.  

Ett annat sätt som nämndes i intervjuerna för hur man ska tänka när brandskyddet ska 

dimensioneras är att se brandskyddet som en investering för framtiden, det vill säga att 

kostanden för skyddet viktas mot dess långsiktiga nytta. Alla åtgärder som görs kostar, men 

om det leder till att byggnaden klarar att stå emot en brand under längre tid eller att branden 

slås ut av brandtekniska system kanske oersättliga värden kan räddas. Eftersom de 

byggnadstyper som har studerats kan innehålla samhällsviktiga verksamheter eller oersättliga 

värden kan en större investering i brandskyddet än vad som är kravet vara nödvändigt. 

Då det tidigare i diskussionen har framkommit att de anlagda bränderna, som är troliga att ske 

har en snabbare tillväxthastighet än vad standardbrandkurvan visar kan det vara aktuellt att 

fundera på om den förenklade dimensioneringen enligt Boverkets byggregler (BBR) är 

tillräcklig. Intervjupersonerna berörde detta område och var oeniga i om BBR är tillräcklig 

eller inte. Majoriteten tyckte att ett bra grundskydd ska klara alla typer av bränder, medan 

andra tyckte att byggnaden kräver högre brandskydd än vad BBR föreskriver. En sak som 

kom upp vid flera av intervjuerna är att dagens byggkrav är utformade för att branden startar 

inomhus och sprider sig inom byggnaden och för brand som startar på utsidan av byggnaden. 

Däremot framkom att ett av de vanligaste startutrymmena för anlagd brand är utomhus, 

medan tonvikten i BBR ligger på att bygga för att förhindra brandspridning inne i byggnaden.  

För personsäkerheten i en byggnad är utrymning en viktig del av brandskyddet, ett 

ämnesområde som intervjupersonerna har berört. Även här hade de delade meningar och vissa 

ansåg att utformningen enligt dagens regler är tillräcklig, medan andra tyckte att de 

utrymningsvägar som finns behöver förstärkas eller att fler behöver byggas. I BBR finns det 

undantag som kan göras för antalet utrymningsvägar. Då intervjupersonerna har nämnt att 

risken finns att en brand anläggs i utrymningsvägarna för att skada personer kan det inte 

rekommenderas att endast en utrymningsväg finns tillgänglig och detsamma gäller för att 

använda endast ett trapphus som utrymningsväg. I BBR anges även att fönster kan användas 

som utrymningsväg, vilket kan vara ett alternativ för markplan. Ett problem som uppstår är att 

det då finns fler ställen att kasta in brinnande föremål i byggnaden på. Genom att använda 

okrossbart glas kan eventuellt detta problem lösas. Utrymning genom fönster med hjälp av 

räddningstjänsten bör inte användas när en snabb tillväxt av branden kan förväntas. Den 

snabba tillväxten kan innebära att branden har hunnit sprida sig långt innan räddningstjänsten 

har kommit till platsen. Då anlagd brand intill fasaden har visats vara ett vanligt 

tillvägagångssätt kan det vara riskabelt att utrymma genom fönster, eftersom det är fullt 

möjligt att hela fasaden brinner. Kravet om två av varandra oberoende utrymningsvägar 

genom dörrar bör alltid uppfyllas.  

Ett problem som har tagits upp under intervjuerna rörande utrymning är de flertalet 

säkerhetssystem som måste passeras för att komma ut och som troligtvis kan finns i 

typbyggnaden med hög säkerhet. Dessa säkerhetssystem är egentligen utformade för att 

hindra personer att ta sig in eller ut, men vid utrymning ska det vara möjligt att snabbt 

utrymma utan nycklar eller passerkort. Ett annat problem som nämndes är att in- och 



48 

 

utrymning krockar. Inbrottsskyddet är utformat för att hålla personer ute från byggnaden, men 

om behovet av inrymning uppstår efter att utrymning har skett kan problem uppstå. Lösningar 

på dessa problem har inte tagits med i detta arbete, men det är viktiga punkter att tänka på 

under arbetet med att utforma brandskyddet.  

Under en intervju nämndes att utrymning kan användas som en avledande manöver för att 

komma in i byggnaden. När brandlarmet går öppnas dörrar, som annars är låsta och det gör 

det möjligt för antagonisten att ta sig in i byggnaden och stjäla eller sabotera ett värde. Den 

lösningen som nämndes för det här problemet var att inhägna området kring utrymningsvägen 

så att personerna i byggnaden kommer ut, men ingen utifrån kan komma in.  

De huvudteman som har framkommit för hur brandskyddet bör utformas är att försvåra för 

antagonisten att anlägga en brand och att begränsa konsekvenserna. Dessa två teman är även 

vad Lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 2 §, SFS 2003:778) föreskriver som en skyldighet 

för ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad. Ett sätt att försvåra för antagonisten att 

anlägga en brand är att ha ökad bevakning i och omkring byggnaden. Det kan till exempel 

utformas genom att byggnaden delas in i zoner som är tillträdesbegränsade eller att ha 

personal som övervakar. En åtgärd som förhindrar för antagonisten att få kunskap om 

byggnaden och därmed kunna planera sin attack är att sekretessbelägga ritningarna över 

byggnaden.  

En lätt åtgärd för att försvåra att bränder anläggs är att hålla rent från skräp runtom och inne i 

byggnaden. Det kan även innebära att soptunnor låses fast eller att sophus byggs och enligt 

intervjuperson J har detta varit en effektiv åtgärd för att minska antalet anlagda bränder i 

framförallt skolor. Detta skulle även kunna fungera för andra byggnadstyper. En städad miljö 

runt byggnaden bidrar även till att byggnaden ser mer välvårdad och pampig ut, vilket kan 

avskräcka en del från att anlägga en brand.  

En punkt som ofta har tagits upp under intervjuerna är utsidans utformning och just fasaden 

har nämnts av flera intervjupersoner, som den del av byggnaden som är extra utsatt. Om 

utsidan utformas på ett tillfredsställande sätt kan anlagd brand förhindras. Flertalet 

intervjupersoner har nämnt att tillgängligheten fram till byggnaden bör begränsas och detta 

kan göras med fysiska hinder så som stängsel och pollare.  

Med dagens krav får fasaden för Br2- och Br3-byggnader utföras i lägst D-s2,d2, vilket 

motsvarar en träfasad. För Br1-byggnader kan avsteg från kravet om obrännbar fasad göras 

om den utförs i lägst klass D-s2,d2 och något av följande kriterier uppfylls: byggnaden har 

högst två våningsplan, fasadbeklädnaden endast täcker bottenvåningen eller att byggnaden har 

högst åtta våningar och fasadbeklädnaden endast täcker en begränsad del. Då fasaden har 

visat sig vara ett vanligt startutrymme bör den inte utföras i brännbart material i framförallt 

markplan, utan i svårantändliga eller obrännbara material. Därmed rekommenderas dessa 

avsteg inte. Det finns ett fjärde avsteg som anger att en byggnad med högst åtta våningar kan 

ha en fasadbeklädnad i lägst D-s2,d2 om den förses med automatiskt släcksystem samt att 

bottenvåningen utförs i lägst A2-s1,d0, det är en lösning som passar bättre för scenarion med 

anlagd brand.  
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Vidare bör byggnadens utsida utformas på ett sådant sätt att det är svårt att anlägga en brand 

intill den. Till exempel bör prång, som medför dolda utrymmen där antagonisten kan arbeta 

osynligt undvikas. Då fasaden är en utsatt del kan fönster, som sitter i fasaden brandklassas. I 

dagens krav anges att endast fönster, som tillhör olika brandceller i samma byggnad och nära 

varandra ska vara klassade. 

Då det har kommit fram att det anläggs flest bränder nattetid kan detta förhindras genom att 

området runt byggnaden är upplyst samt att det finns god insyn in till byggnaden. Det gör att 

personer som rör sig i området kan se om det finns en obehörig person inne på området.  

Det andra huvudtemat, att begränsa konsekvenserna av en brand, kan åtgärdas genom att 

installera tekniska lösningar som underlättar en tidig upptäckt. De tekniska systemen kan vara 

värmekameror som bevakar området och känner av om personer befinner sig på fel plats eller 

om en brand anläggs. Dessa är vidarekopplade till en enhet, vilka larmas och skickas till 

platsen för kontroll. En annan lösning kan vara att ha ett fasadlarm runt byggnaden, till 

exempel runt takfoten. Larmet känner av höga temperaturer och larmar därefter. För att de 

tekniska lösningarna för tidig upptäckt ska fylla sin funktion bör verksamheten som nyttjar 

dem vara medveten om vilka funktioner larmet har, till exempel om larmet är vidarekopplat 

till räddningstjänsten eller om det bara är ett utrymningslarm. Det kan annars innebära att 

verksamheten antar att larmet är vidarekopplat, men att så inte är fallet. 

Ytterligare ett sätt för att begränsa konsekvenserna av en brand är att utforma takfoten för en- 

och tvåplansbyggnader på ett sådant sätt att brandcellsgränsen hålls, det vill säga att en brand 

i fasaden inte ska kunna sprida sig till vinden och därefter ner i byggnaden. Detta har nämnts 

av flera intervjupersoner som ett scenario som leder till omfattande skador på bygganden, då 

det kan innebära att flera brandcellsgränser bryts samtidigt och att tidskravet som ställts inte 

hålls. Ett sätt att förhindra brandspridning inom byggnaden om branden tar sig in är att dela in 

den i flera brandcellsgränser.  

Det är ovanligt, enligt intervjupersonerna, att brand anläggs på flera ställen samtidigt. Om 

flera bränder anläggs samtidigt kan det leda till problem för brandskyddet, som i normala fall 

är dimensionerat för att brand endast startat i ett utrymme. Därmed kan de brandtekniska 

systemen bli överbelastade och behöva dimensioneras för att till exempel flera 

sprinklerhuvuden utlöses samtidigt. Detta kan till exempel lösas genom att ha flera 

vattenreservoarer, grövre dimensioner på rören eller att ha två sprinklersystem. Systemen kan 

kopplas bort av antagonisten för att branden inte ska upptäckas eller släckas, därför behöver 

platserna där systemen styrs ifrån skyddas. I de verksamheter där det är extra viktigt att de 

brandtekniska säkerhetssystemen upprätthålls kan det vara lämpligt att ha två oberoende 

system som har samma funktion, så kallad redundans i systemen.  

Från resultaten av intervjuerna framkom att tillgängliga utrymmen, det vill säga utrymmen där 

offentligheten har tillträde, kan vara mer utsatta utrymmen och därmed behöva ett högre 

skydd. Dessa utrymmen kan vara stora samlingsplatser där det kan vistas mycket folk, entréer 

och offentliga utrymmen i marknivå. Anledningen till att dessa utrymmen kan vara mer 

utsatta är att intresset hos antagonisten ökar på grund av den stora folkmängden. Utrymmena 

blir därmed svåra att skydda, då vem som helst kan komma åt utrymmena och för stora 
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samlingsplatser med mycket folk kan antagonisten försvinna in i mängden. En intervjuperson 

nämnde att utrymmen långt ner i en hög byggnad är viktiga att skydda, då både en 

sprängladdning och en brand där kan påverka hela byggnaden ovanför. Om antagonisten 

placerar sprängladdningen vid de bärande konstruktionsdelarna kan det leda till att hela 

byggnaden rasar. En brand som anläggs långt ner i en byggnad kan genom dess rökutveckling 

påverka utrymningsvägarna i hela byggnaden och därmed påverka personernas möjlighet till 

utrymning.  

De lösningar som har presenterats bör ses som en investering. För att minska kostnaderna bör 

lösningarna antas så tidigt som möjligt i byggskedet. I en befintlig byggnad kan en del 

lösningar leda till höga kostander och en nytta-kostnads-analys bör därför utföras i dessa fall. 

4.6 Metoddiskussion  
Validitet innebär att den metod, som har använts för att utföra studien har mätt det den avsågs 

att mäta och reliabilitet att mätningen är tillförlitlig och repeterbar (Stockholms universitet, 

2013). 

För arbetet valdes en öppet riktad struktur för intervjuerna. Metoden valdes för att 

intervjupersonerna skulle få tänka fritt och komma med egna lösningar och idéer och för att 

undvika att författarnas egna åsikter eller idéer skulle påverka resultaten. De följdfrågor som 

ställdes under intervjun kan till viss del ha påverkat intervjupersonernas svar, då dessa var 

ämnade för att styra intervjun till önskat område. Alla intervjupersoner fick inte samma 

förutsättningar att hinna läsa igenom intervjuplanen och förbereda sig, då vissa intervjuer 

bokades med kort framförhållning. Detta har dock inte märkts av under bearbetningen av 

intervjuerna.  

Det eftersträvades att intervjupersonerna skulle representera olika branscher och ha olika 

tidigare kunskaper. På grund av svårigheten med att hitta relevanta personer och den bristande 

kunskapen inom området antagonistiska hot kunde inte denna önskan uppfyllas helt. Flertalet 

av de personer som deltog hade bristande kunskap om antagonistiska hot, men stor erfarenhet 

av arbete med anlagd brand. Därmed är risken att arbetet är mer vinklat mot anlagda bränder 

än antagonistiska hot och anlagd brand tillsammans. För att motverka detta utformades 

intervjuplanen och intervjufrågorna så att det klargjordes att antagonistiska hot är det som är 

utgångspunkten. Varje intervju inleddes även med att definitionerna av antagonistiska hot och 

anlagd brand förklarades. Under bearbetningen av intervjumaterialet försöktes en objektiv 

ställning att hållas till datan och det som tydligt inte hade ett antagonistiskt samband 

sorterades bort. 

Någon representation av polis och militär som är vana vid att bedöma hotbilder finns inte med 

i denna studie, vilket hade önskats. De tillhör en yrkesgrupp som är vana vid att arbeta med 

risker och framförallt antagonistiska hot, vilket kunde ha lett till en annan vinkling på arbetet. 

I detta arbete är de resultat som har kommit fram grundade på de svar som framförts under 

intervjuerna och därmed erfarenheterna hos de personer som har deltagit. Om personer från 

andra yrkeskategorier hade deltagit hade möjligen liknade svar framkommit, men resultaten 

hade möjligtvis kunnat få en annan vinkling.  
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När bearbetningen av resultaten från intervjuerna, det vill säga den tematiska analysen, 

gjordes var det författarna själva som sökte under- och huvudteman. Under- och överteman är 

valda av författarna själva för att täcka in så stora områden som möjligt. Detta betyder att de 

ord och begrepp som har valts att presenteras inte behöver vara de exakt samma som har  

använts av intervjupersonerna. 

Den sista intervjufrågan, ”Upplever du det sannolikt att en byggnad med antagonistiska hot 

utsätts för en attack med brand som följd?” tolkades olika av intervjupersonerna. En 

anledning kan vara att frågan är väldigt specifik, det är många kriterier som ska uppfyllas för 

att kunna ange en sannolikhet. Frågan i sig är svår att koppla ihop med frågeställningarna, 

men har ändå kunnat bidra med svar till viss del. Om intervjuerna skulle göras igen skulle den 

frågan formuleras om för att vara lättare att besvara.  

För att kunna jämföra svaren från intervjuerna med andra källor användes statistik från 

Sverige, Nya Zeeland, USA och GTD. Statistik är dock svår att förlita sig på fullt ut, till 

exempel går det inte att välja statistik med antagonistiska hot i detta fall. När statistik 

sammanställs finns det alltid risk för att händelser uteblir eller att de är felkategoriserade, till 

exempel kan det finnas flertalet anlagda bränder som har kategoriserats som okänd anledning, 

på grund av att det är svårt att kartlägga brandorsaken. Anledningen till varför statistik har 

hämtats endast från Nya Zeeland och USA är att det har varit svårt att hitta statistik från andra 

länder.  

De olycksrapporter som valdes ut för att presenteras i arbetet är vinklade för att passa detta 

arbete. I databasen där rapporterna är hämtade kan en tidigare sortering ha gjorts för att endast 

presentera unika händelser, vilket minskar urvalet. 

Om det funnits mer tid för föreliggande arbete hade den kunnat utökas med 

scenarioundersökningar. I dessa ställs olika scenarion upp som respondenten får ta ställning 

till och komma med lösningsförslag. Detta kunde ha underlättat för intervjupersonerna då de 

ofta angav att lösningar för brandskyddet berodde på byggnadstyp. Intervjuerna kunde även 

ha utförts som en helt öppen intervju där intervjupersonen får tänka helt fritt, men risken är då 

att frågeställningarna inte blir besvarade till fullo samt att studien kan få en annan riktning än 

tänkt.  

Sammanfattningsvis kan, med hänvisning till ovan nämnda, antas att arbetets validitet och 

reliabilitet kan sägas vara acceptabla.   
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4.7 Etiska överväganden 
I intervjuplanen fanns information om förutsättningar för deltagandet i studien. I den 

informerades om studiens syfte och hur den insamlade datan skulle behandlas. Därvid 

upplystes intervjupersonerna om att deltagandet i studien är frivilligt och får avbrytas utan 

negativa konsekvenser. Dessa förutsättningar tydliggjordes genom att informationen gavs ut 

en tid innan intervjun och redogjordes för vid intervjutillfället, detta för att uppfylla 

informationskravet gentemot intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, u.å.). 

För att uppfylla samtyckeskravet ska deltagande vara frivilligt (Vetenskapsrådet, u.å.). De 

tilltänkta intervjupersonerna fick frågan om deltagande ställd till sig via telefon och mail där 

de fick möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande.   

För att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.) för intervjuerna bestämdes att 

intervjupersonerna skulle vara anonyma. Intervjusvar som avslöjar namn och specifik fakta, 

som kan kopplas till personen i fråga har efter arbetets slut raderats och detsamma gäller för 

den inspelade datan. 

I enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.) får den insamlade datan från 

intervjuerna i denna studie endast användas i detta arbete. Detta eftersom intervjupersonerna 

bara har medgivit deltagande i denna studie, det samma gäller för personuppgifterna.     
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5 Slutsatser 
Ett angrepp på byggnaden sker vanligen mot byggnadens utsida, då den är lättillgänglig. 

Antagonisten behöver då inte bryta sig in i byggnaden för att utföra attacken. Av intervjuerna 

framkom även att det beror på vad antagonisten vill uppnå vid val av angreppspunkt för 

attacken. Om det är för att skada människor är det mer vanligt att attacken utförs inne i 

byggnaden, där mycket folk befinner sig. För att branden ska orsaka stor skada inomhus 

behöver anläggaren ha kännedom om byggnaden och dess tekniska system.  

Två troliga tillvägagångssätt som framkom är att brännbara vätskor eller explosiva varor 

används för att antända fasaden, alternativt att material på plats används som startföremål. Är 

attacken planerad i förväg är det troligare att brännbara varor och explosiva används, medan 

om attacken är impulsiv är det troligare att material som finns på plats används som 

startföremål. Det är troligare att attacken sker på natten, då antagonisten är mindre synlig. 

Faktorer som kan påverka sannolikheten att en byggnad blir attackerad är om det är en viktig 

och ikonisk byggnad.  

Den främsta skillnaden i brandförloppet mellan en olycksbrand och en antagonistiskt anlagd 

brand är den initiala fasen. Den anlagda antagonistiska branden har en mycket snabbare 

tillväxthastighet, då exempelvis brännbara vätskor används. En skillnad som har nämnts under 

intervjuerna är att den anlagda branden har ett valt startutrymme, medan olycksbranden startar 

slumpvist. Det kan innebära att branden startar i det mest optimala utrymmet för att skapa en 

stor brand. Om en attack sker mot en byggnad är det troligt att brand är en del av attacken 

eller en efterföljd av den. 

Vid utformande av brandskydd i en byggnad med antagonistiska hot bör utgångspunkten 

alltid vara att utföra en risk- och sårbarhetsanalys. De lösningar som sedan väljs ska ses som 

en investering för framtiden.  

De krav som ställs i Boverkets byggregler (BFS 2014:3) idag är framförallt utformade för en 

brand som startar inomhus, däremot har det, som tidigare nämnts, visat sig att det vanligaste 

startutrymmet är byggnadens utsida. Därför kan utsidan behöva skyddas mer än vad som är 

kravet, vilket kan utföras genom att tillgängligheten till byggnaden begränsas och eller att 

fasaden utförs i svårantändliga eller obrännbara material.  

Kravet om två av varandra oberoende utrymningsvägar bör alltid uppfyllas, utrymning via 

fönster och en enda utrymningsväg bör undvikas. Detta beror på att det finns en risk att 

branden anläggs i någon av utrymningsvägarna.  

För att förhindra att en attack sker kan övervakning införas, att byggnaden delas in i zoner 

som är tillträdesbegränsade och att byggnadsritningarna kan sekretessbeläggas. En annan 

åtgärd som är lätt att införa är att hålla utrymmen rena från skräp.  

Då det visats att flest bränder anläggs under natten bör prång undvikas på byggnadens utsida. 

Även om attackerna är troliga att ske under dagtid bör prång undvikas då det ger en skyddad 

plats för antagonisten att arbeta i. Byggnaden bör dessutom vara väl upplyst för att 

antagonisten inte ska kunna arbeta i det fördolda.  
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För att begränsa konsekvenserna om en brand uppstår bör tekniska lösningar för tidig 

upptäckt installeras. Det kan till exempel vara värmekameror eller fasadlarm. Utrymmen som 

är en knutpunkt för styrningen av de brandtekniska systemen bör skyddas, då antagonisten 

kan vilja koppla bort dessa för att undvika att branden upptäcks tidigt. Det har ofta nämnts att 

takfoten är en utsatt del på en- och tvåplansbyggnader och därmed bör den utformas på ett 

sådant sätt att brandspridning begränsas och därmed konsekvenserna av en brand.  

Den anlagda brandens egenskaper kan innebära att de brandtekniska systemen inte är 

tillräckligt dimensionerade. Detta kan till exempel lösas genom flera vattenreservoarer eller 

två system för sprinkler.  
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6 Framtida forskning 
Kombinationen brandskydd och antagonistiska hot är ett relativt outforskat område i Sverige 

och därmed finns det fler frågor att arbeta vidare med. Nedan presenteras några förslag till 

fortsatt forskning: 

 En lösning för problematiken med inrymning efter en utrymning behöver tas fram. 

Byggnader utformas vanligen för att det ska vara lätt att utrymma dem, medan det ska 

vara svårt för utomstående att ta sig in i byggnaden. Om behovet av inrymning uppstår 

kommer inbrottsskyddet att blockera vägen in.  

 Föreliggande arbete utfördes som en intervjustudie, därmed kan en granskning av den 

tillgängliga litteraturen, både nationellt och internationellt, vara av behov. Det kan 

leda till att fler lösningar eller problem framkommer. 

 Något som framkom under arbetets gång är att standardbrandkurvan kanske inte är 

tillräcklig för brandprovning av material som är särskilt utsatta för anlagd brand. 

Därför kan vidare forskning om huruvida kolvätekurvan eller Rijkswaterstaat-kurvan 

kan användas istället för standardbrandkurvan för provning av material som är särskilt 

utsatta för anlagd brand behöva göras.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Beteckningar och begrepp 

Vid dimensionering av brandskyddet används vissa klassbeteckningar för olika funktioner hos 

byggnadsdelar. I Tabell II visas beteckningarna enligt BBR (BFS 2014:3, s.43). 

Beteckningarna följs av ett tidskrav, det vill säga den tid skyddet ska upprätthållas och anges i 

minuter: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360.  

Tabell I Beteckningar för olika funktioner hos byggnadsdelar. 

Klass Innebörd 

R Bärförmåga 

E Integritet (täthet) 

I Isolering  

EI1/EI2 Integritet och isolering för brandavskiljande fönster (som endast kan öppnas 

med verktyg, nyckel eller liknande) eller branddörrar 

EW Integritet och begränsad strålning 

M Mekaniska påverkan 

Sa/Sm Brandgastäthet för dörrar 

C Dörrar med dörrstängare 

 

För material, beklädnader och ytskikt används klassbeteckningarna A1, A2, B, C, D och E, 

där A1 är den högsta klassen (BFS 2014:3, s.43). Samtliga klasser förutom A1 kombineras 

alltid med en tilläggsklass enligt Tabell III. 

Tabell II Tilläggsklasser för material, beklädnader och ytskikt enligt BBR (BFS 2014:3). 

Tilläggsklass Innebörd  

s1 Får avge mycket begränsad mängd brandgaser 

s2 Får avge begränsad mängd brandgaser 

s3 Inget krav på begränsning av produktion av brandgaser 

d0 Brinnande droppar eller partiklar får inte avges  

d1 Brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd 

d2 Inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar 

 

Klassbeteckningarna kan kombineras med index L för material för rör och index fl för 

golvmaterial (BFS 2014:3, s.43-44). För golv kombineras alltid klasserna A2fl, Bfl, Cfl, och Dfl 

med någon av tilläggsklasserna 

- s1 (golvmaterialet får avge en begränsad mängd brandgaser) 

- s2 (inget krav på begränsning av brandgasproduktion) 
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Bilaga 2 – Anlagda bränder i Sverige 
Tabell III  Anlagd brand med uppsåt sorterat på byggnadstyp för åren 1998-2013. Källa MSB:s databas IDA. 

Byggnadstyp Antal 
insatser 

Andel 

Annan allmän byggnad 468 2,3% 

Annan ej specificerad 18 0,1% 

Annan industri 34 0,2% 

Annan tillverkn. ind 40 0,2% 

Annan övrig byggnad 1 033 5,0% 

Annat 856 4,2% 

Avfall/avlopp/rening 511 2,5% 

Bensinstation 29 0,1% 

Byggnadsplats 62 0,3% 

Elevhem/studenthem 77 0,4% 

Flerbostadshus 6 364 31,1% 

Fritidsgård 176 0,9% 

Fritidshus 411 2,0% 

Förskola 420 2,1% 

Försvarsbyggnad 12 0,1% 

Förvaltningsbyggnad/kontor 227 1,1% 

Handel 713 3,5% 

Hotell/pensionat 120 0,6% 

I det fria 518 2,5% 

Idrottsanläggning 379 1,9% 

Industrihotell 92 0,4% 

Kemisk industri 22 0,1% 

Kommunikationsbyggnad 121 0,6% 

Kraft-/värmeverk 16 0,1% 

Kriminalvård 213 1,0% 

Kyrka/motsvarande 94 0,5% 

Lager 183 0,9% 

Lantbruk, ej bostad 157 0,8% 

Livsmedelsindustri 28 0,1% 

Metall-/maskinindustri 27 0,1% 

Okänd 133 0,6% 

Parkeringshus 352 1,7% 

Psykiatrisk vård 430 2,1% 

Rad-/par-/kedjehus 160 0,8% 

Reparationsverkstad 62 0,3% 

Restaurang/danslokal 464 2,3% 

Rivningshus 343 1,7% 

Sjukhus 439 2,1% 

Skola 2 925 14,3% 

Teater/biograf/museum 52 0,3% 

Teater/biograf/museum/bibliotek 47 0,2% 
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Textil-/bekläd. industri 6 0,0% 

Trävaruindustri 34 0,2% 

Tunnel 16 0,1% 

Tunnel/underjordsanl. 13 0,1% 

Villa 859 4,2% 

Åldringsvård 249 1,2% 

Övrig vårdbyggnad 469 2,3% 

Total 20 474 100,0% 
 

Aa – Annan allmän byggnad, Fk – Förvaltningsbyggnad/kontor, Fö – Försvarsbyggnad  

Startutrymmen för byggnadskategorierna förvaltningsbyggnad/kontor, försvarsbyggnad och 

annan allmän byggnad. 

Tabell IV Startutrymmen för byggnadskategorierna förvaltningsbyggnad/kontor, försvarsbyggnad och annan allmän 
byggnad. 

 Annat 
(Alla) 

Badrum/toalett/ 
bastu (Aa, Fk) 

Balkong/altan 
(Aa) 

Fläktrum 
(Aa) 

Fristående 
förråd/uthus 
(Alla) 

Fristående 
garage (Aa, 
Fk) 

Förråd 
(Fk, Fö) 

1998 2 5 0 0 1 1 1 

1999 1 0 0 0 0 0 2 

2000 5 0 0 0 1 0 0 

2001 9 0 0 0 0 0 0 

2002 3 0 0 0 1 0 1 

2003 4 0 0 0 0 0 0 

2004 4 0 0 0 0 0 1 

2005 9 4 1 0 10 0 0 

2006 15 6 1 0 11 1 0 

2007 21 7 0 0 8 0 0 

2008 19 7 0 0 17 2 0 

2009 12 5 0 1 19 0 0 

2010 15 6 0 0 12 0 0 

2011 14 11 0 0 10 0 0 

2012 11 5 0 0 11 1 0 

2013 11 5 0 0 20 0 0 

 Totalt 155 61 2 1 121 5 5 
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Förråd/ 
kläd-
kammare 
(Aa) 

Försäljnings-
lokal (Aa, 
Fk) 

Hall 
(Aa, 
Fk) 

Inbyggt 
garage 
(Aa, Fk) 

Kontor 
(Aa, Fk) 

Korridor 
(Aa, Fk) 

Källare 
(Aa, Fk) 

Kök 
(Alla) 

Lager 
(Alla) 

Lastbrygga 
(Aa, Fk) 

0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 

0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 

0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 

1 1 1 2 5 0 0 1 0 0 

0 2 0 1 3 1 2 0 0 1 

0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 

1 0 2 0 1 2 1 2 0 1 

0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 

2 8 5 8 35 7 9 9 4 6 
 

Okänt 
(Alla) 

Personal-
utrymme 
(Aa, Fk) 

Produktions-
lokal (Fk) 

Rad-
garage 
(Aa) 

Samlings-
lokal (Aa, 
Fk) 

Soprum/ 
sopnedkast 
(Aa, Fk) 

Sovrum/ 
sovsal 
(Aa, Fk) 

Trapphus 
(Aa, Fk) 

Trapphus/ 
korridor 
(Fk) 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 

0 0 0 0 0 1 2 0 2 

0 0 0 0 2 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 0 0 0 0 0 3 0 4 

4 1 0 0 5 2 1 1 0 

1 0 0 1 4 4 0 4 0 

0 0 0 0 4 4 0 0 0 

2 2 0 0 3 2 0 0 0 

4 0 1 0 6 6 2 1 0 

0 0 0 1 4 7 0 0 0 

0 0 0 1 4 3 0 1 0 

3 0 0 0 2 5 1 2 0 

4 1 0 0 4 6 0 0 0 

19 4 1 3 38 42 12 9 14 
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Tvättstuga 
(Aa) 

Utanför 
byggnaden 
(Alla) 

Utomhus 
(Fk) 

Vardagsrum 
(Aa) 

Verkstad 
(Aa) 

Verkstad/ 
hobbyrum 
(Ak) 

Vind 
(Aa) 

0 0 2 0 0 0 0 

0 0 3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 0 0 0 0 

0 0 3 0 0 0 0 

0 0 6 0 0 0 0 

0 0 4 0 0 1 0 

0 11 0 2 0 0 0 

1 14 0 0 0 0 0 

0 17 0 0 0 0 0 

0 12 0 0 1 0 0 

0 21 0 1 0 0 1 

1 9 0 0 1 0 0 

0 16 0 0 0 0 0 

0 11 0 0 1 0 0 

1 15 0 0 0 0 0 

3 126 20 3 3 1 1 
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Tabell V  Startföremål för samtliga startutrymmen. 

År Andra 
elinstalla-
tioner 
(Aa, Fk) 

Annan 
lös 
inredning 
(Aa, Fk) 

Annat 
(Alla) 

Bastu-
aggregat 
(Aa) 

Brandfarlig 
vätska (Aa, 
Fk) 

Byggnadens 
utsida (Alla) 

Expl. ämne/ 
sprängämne 
(Fö) 

Eldstad 
(Aa) 

Fläkt/ 
annan 
vent. 
anläggning 
(Aa) 

Gardiner 
(Aa, Fk) 

1998 1 0 9 0 0 2 0 0 0 0 

1999 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 

2000 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 

2001 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 

2002 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 

2003 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 

2004 0 0 9 0 0 2 1 0 0 0 

2005 0 3 11 0 0 11 0 1 0 0 

2006 0 1 17 0 8 13 0 0 0 1 

2007 0 9 13 1 6 14 0 0 0 1 

2008 1 5 21 0 12 13 0 0 1 1 

2009 0 3 16 0 4 25 0 1 0 1 

2010 0 4 14 0 3 11 0 0 0 0 

2011 1 5 18 0 7 11 0 0 0 2 

2012 0 5 10 0 0 13 0 0 0 0 

2013 0 1 24 0 3 18 0 0 0 0 

Totalt 6 36 187 1 45 145 1 2 1 6 
 

 

 

 



G 

 

Kläder 
(Aa, 
Fk) 

Lysrörsarmatur 
(Aa) 

Lös 
inredning 
(Fö, Fk) 

Okänt 
(Alla) 

Papper/ 
kartong 
(Alla) 

Personbil 
(Aa, Fk) 

Skräp i 
container/ 
motsvarande 
(Alla) 

Soffa/ 
fåtölj 
(Aa, 
Fk) 

Spis 
(Alla) 

Säng 
(Aa, 
Fk) 

Tvättmaskin 
(Aa) 

Övriga 
vägfordon 
(Aa, Fk) 

0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 17 5 0 4 2 1 2 0 0 

0 0 0 10 8 1 2 1 1 0 0 1 

1 1 0 3 16 0 6 1 1 0 0 0 

0 0 0 8 13 1 3 0 0 0 0 0 

0 0 0 14 15 0 7 3 0 0 0 0 

1 0 0 8 8 0 7 1 0 1 0 0 

1 0 0 3 13 1 6 0 1 1 0 0 

0 0 0 7 13 0 5 3 0 1 0 2 

0 0 0 8 8 0 7 3 0 1 1 1 

4 1 40 85 99 5 52 14 5 6 1 4 
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Tabell VI  Startföremål för startutrymmet utanför byggnaden. 

År Andra 
elinstall-
ationer 
(Fk) 

Annat 
(Aa, 
Fk) 

Brandfarlig 
vätska (Aa, 
Fk) 

Byggnadens 
utsida (Aa, 
Fk) 

Okänt 
(Aa) 

Papper/ 
kartong 
(Aa, Fk) 

Person-
bil (Aa, 
Fk) 

Skräp i 
container/ 
motsvarande 
(Aa, Fö) 

Övriga 
vägfordon 
(Fk) 

1998 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

1999 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

2002 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

2003 0 1 0 3 0 0 1 1 0 

2004 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 8 1 0 0 3 0 

2006 0 1 1 9 1 1 1 0 0 

2007 0 4 1 10 0 2 0 1 0 

2008 0 2 2 5 2 1 0 1 0 

2009 0 1 1 19 1 0 0 0 0 

2010 0 3 1 5 1 0 0 0 0 

2011 1 2 1 8 1 1 1 1 0 

2012 0 4 0 8 1 0 0 1 0 

2013 0 4 0 9 1 0 0 0 1 

Totalt 1 29 7 90 10 5 3 8 1 
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Bilaga 3 – Intervjuplan 
Vi heter Linn Johnsson och Sara Kaj och går sista året på Brandingenjörsprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Vi skriver vårt examensarbete för Fortifikationsverket om 

brandskydd för byggnader med antagonistiska hot. Detta gör vi för att Fortifikationsverket 

skriver en handbok för hur byggnader med samhällsviktiga verksamheter kan skyddas från 

terrorism, sabotage och organiserad brottslighet. 

Intervjun kommer ske som en riktad öppen intervju med några fasta frågor, och områden som 

är intressanta kommer att fördjupas med följdfrågor. Intervjun avrundas med att intervjuarna 

sammanfattar det som har sagts för att sedan lämna utrymme för respondenten att ge tillägg. 

Inledande frågor 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter just nu, och tidigare? 

4. Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete, och tidigare? 

5. Har du några erfarenheter av frågor som rör antagonistiska hot? 

6. Har du några erfarenheter av frågor som rör anlagda bränder? 

Frågor 

Hur tänker man när man ska dimensionera brandskyddet i en byggnad med antagonistiska 

hot? 

Hur kan brandskyddet utformas mer konkret när anlagd brand blir den 

dimensionerade brandorsaken för byggnader med antagonistiska hot? 

Finns det någon del på en generell byggnad som kan tänkas vara mer utsatt och 

därmed är extra skyddsvärd? 

Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för att anlägga en brand vid en 

byggnad med antagonistiska hot? 

Vilket tror du är det vanligaste startutrymmet när en brand anläggs med 

antagonistiska avsikter för att skapa stor skada? 

Vilka är skillnaderna mellan en anlagd brand och en “olycksbrand”? 

Upplever du det sannolikt att en byggnad med antagonistiska hot utsätts för en 

attack med brand som följd? 

Finns det något som du vill tillägga? 

Tack för din tid! 
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Anlagda bränder och antagonistiska hot 
Brandskydd dimensionerat för byggnader med antagonistiska hot är idag inte reglerat i lag 

och det finns inte heller några riktlinjer sammanställda. Antagonistiska hot mot olika typer av 

byggnader, till exempel regeringsbyggnader och banker, har dock länge funnits. Likväl har 

bränder under en lång tid anlagts då avsikten är att skada byggnaden eller undanröja 

värden.  Definitionen av anlagd brand är en brand som anläggs med uppsåt för att skada 

personer eller egendom. Antagonistiska hot syftar i detta arbete till hot om attack genom 

sabotage eller terrorism med brand som bieffekt eller genom attack med anlagd brand. 

Syftet med examensarbetet, som utförs av två studenter vid Brandingenjörsprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet, är att samla in den kunskap som finns hos kunniga inom det 

nämnda området. Detta görs eftersom det finns få tidigare undersökningar och lite 

sammanställd data inom området antagonistiska hot och anlagda bränder mot samhällsviktiga 

byggnader.  

I intervjun fokuseras det huvudsakligen på de “tekniska” delarna av brandskyddet. Arbetet 

följer de svenska reglerna, men den typ av byggnad som studeras kan vara uppförd i Sverige 

eller i ett annat land. Hela intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas för att 

underlätta bearbetningen och datainsamlingen, samt för att säkerställa att inget missas eller 

missuppfattas.  

Respondenten är anonym, men information om arbetsuppgifter med mera kommer presenteras 

för att visa att personen är relevant för undersökningen. Arbetet får avbrytas när som helst 

innan, under eller efter intervjun, utan negativa konsekvenser för den intervjuade. Intervjun 

kommer troligen att ta cirka 1,5 h och utförs hos den som skall intervjuas eller via telefon.  

Det inspelade materialet kommer endast att bevaras under tiden examensarbetet skrivs för att 

sedan raderas, transkriberingarna kommer dock att bevaras som källa till arbetet. 

Examensarbetet kommer att presenteras den 24 oktober 2014 och därefter kommer en rapport 

att publiceras på ltu.se. 

Kontaktuppgifter: 
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Bilaga 4 – Tematisk analys 

Nedan följer tabeller för den tematiska analysen. De alla är uppbyggda på samma sätt där de översta rubrikerna är huvudteman, de under är 

underteman och därefter följer det som varje intervjuperson (A-J) har nämnt som svar för det aktuella temat.  

Tabell VII Övergripande fråga; hur tänker man när man ska dimensionera brandskyddet i en byggnad med antagonistiska hot.  

 Analysera sin verksamhet Räcker BBR? Livscykelanalys 

 Riskanalys Sårbarhetsanalys Grundskydd Utökat skydd Livscykelanalys 

A   Grundskydd 

tillräckligt. 

  

B Vilka hot finns?   BBR ej tillräcklig 

för brand utifrån. 

 

C Vilka hot finns? 

Scenariospecifikt. 

Vad vill man 

skydda?  

   

D Riskanalys.  Grundskydd 

tillräckligt. 

  

E Riskanalys. Logiska och 

ologiska hot.  

 

Sårbarhetsanalys. Grundskydd – 

jobba 

förebyggande. 

  

F  Sårbarhetsanalys. 

Personskydd och 

egendomsskydd. 

 BBR ej tillräcklig. Kostnad-nytta-analys. 

G Riskanalys     

H Beakta anläggarens 

kunskapsnivå. 

Sårbarhetsanalys. Grundskydd 

tillräcklig. 

Startmetod 

oviktigt. 

  

I Koll på hoten     

J     Livscykelanalys. 

Brandskydd = investering.  
 

 



L 

 

Tabell VIII Fråga 1; Hur kan brandskyddet utformas mer konkret när anlagd brand blir den dimensionerande brandorsaken för byggnader med antagonistiska hot. 

 Försvåra anlagd brand Begränsa konsekvenserna Riskbaserat 

 Övervakning Utsidans utformning Minska 

brännbart 

material 

Tidig upptäckt Fördröja spridning Personsäkerhet Scenariobaserat 

brandskydd 

A  God insyn. Bygga på 

stenfot. Hålla 

människor borta. 

Rent från 

skräp.  

  Skydda folk från 

exponering. 

Utrymning sällan 

ett problem. 

Verifierbara 

funktionskrav.  

B  Pollare. Fönster. 

Obrännbar fasad. Ej 

gjord för brand intill 

fasad. 

Låsa fast 

soptunnor. 

Sophus. 

Medveten om sitt 

larms funktioner. 

Tät takfot. Utrymning inget 

problem.  

 

C Bevakning. Fysiska barriärer. 

Upplyst.  

 Tidig upptäckt. 

Utvändiga 

sprinkler. 

Robusthet i 

systemen. Fler 

brandcellsgränser. 

Materialval. 

  

D Bränsle 

kontroll in. 

Ökad 

bevakning. 

Begränsa åtkomst till 

byggnaden. 

Brandskydda fönster. 

Skyddsbarriär i fasad. 

Sprinkler vid lastkaj. 

Hålla människor borta 

för att minska 

möjligheten för en 

attack. 

  Tillsatsämnen i 

isolermaterial. 

Ej fler 

utrymningsvägar. 

Högre säkerhet på 

de som finns. 

Riskbaserat 

brandskydd. 

Scenariobaserat 

brandskydd. 
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E Zoner. 

Säkerhetssluss. 

Övervakning. 

Skyltar. 

Sekretess på 

ritningar. 

Betong. 

Säkerhetsglas. 

God insyn. Hålla 

människor borta. 

Ej sopkärl nära 

fönster. Städat. 

Värmekamera. 

Detektorer fasad. 

Sprinkler. 

Släckning med gas. 

In- och 

utrymning 

krockar. 

 

F  Inget skydd 

utifrån och in. 

Obrännbar fasad.  

Ej brännbart 

material nära 

fasad. 

Detektera tidigt. Dimensionera för 

en snabbare brand. 

Öppen takfot 

problem, enplans. 

 Beror på 

byggnadstyp. 

Höja 

skyddsnivån för 

svaga punkter. 

G Sekretess på 

ritningar. 

Övervakning. 

Fördröja 

attack. 

Begränsa 

tillträde av 

personal. 

 Städat.  Säkerställa 

brandtekniska 

system. 

Hög säkerhet 

försvårar 

utrymning.   

Scenariobaserat 

brandskydd.  

H  Skydda fönster. 

Högre skydd runt 

byggnaden. 

Materialval.  

Obrännbar 

inredning.  

 Säkerställa 

kapacitet hos 

sprinkler. 

 Beror på 

byggnadstyp. 

Verifierbara 

funktionskrav – 

värsta 

brandscenario.  

I Övervakning.  Skalskydd. 

Inbrottsskydd 

fönster. Upplyst. 

Inga skymda 

utrymmen.  

Ej brännbart vid 

fasad.  

Värmekabel vid 

takfot. 

Detektering vind. 

Tidig upptäckt. 

Sprinkla. Ökad 

utrymnings-

säkerhet. Fler 

trapphus. 

Förstärkt skydd 

för vissa objekt. 
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J Bevakning.  Bygg med robusta 

material. 

Svårkrossbara 

fönster. 

Brandfärg. 

Inget flyttbart 

brännbart 

material. Städat.  

Takfotslarm. 

Koppla larm till 

RTJ. Larm på 

oinredd vind. 

Sprinkla vid risk 

för fler bränder. 

Material som 

sväller i ventiler. 
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Tabell IX Fråga 2; Finns det någon del på en generell byggnad som kan tänkas vara mer utsatt och därmed är extra skyddsvärd. 

 Fasad Tillgängliga utrymmen Värden 

 Utsidan Takutformning Offentliga 

utrymmen 

Dolda 

utrymmen 

Nedre del hög 

byggnad 

Värden 

A Nedre planen. Lägre tak 

problem.  

 Prång.   

B Fasad ej 

skyddad 

utifrån och in. 

Fönster. 

Takfot.     

C   Stora 

samlingsplatser.  

Skyddade 

utrymmen.  

Långt ner i höga 

byggnader.  

Viktiga 

funktioner för 

personsäkerhet 

(trapphus, 

utrymningsväg) 

och samhället. 

Skyddsvärt i 

byggnaden. 

Kopplar bort 

säkerhetsfunktion 

i byggnaden. 

D Utsidan.   Offentliga 

utrymmen. 

   

E   Entréer.    Barriär mot frihet 

vid utrymning. 

Datahallar. 

Människor.  

F Fasad 

(lättåtkomlig). 

En/tvåvånings 

ventilerad vind 

problem. 
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G      Skyddsvärda 

delar. 

H   Platser med 

mycket folk.  

Offentliga 

utrymmen i 

marknivå. 

Skyddade 

utrymmen. 

  

I Ytterväggar.     Back-up på 

prioriterad 

värden. 

Handlingsplan. 

J Utsidan. Takfot 

enplansbygg. 
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Tabell X Fråga 3; Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för att anlägga brand vid en byggnad med antagonistiska hot. 

  Tillför brandbelastning Avleda 

 Tar material på 

plats 

Medtaget 

startföremål 

Fordon mot 

byggnad 

Via fönster Avledande manöver 

A Det som finns på 

plats (anlagd). 

Bränslen 

(antagonistiska hot). 

Bensindunk. 

Fordon under 

byggnad. 

Genom fönster.  

B Soptunnor. Bensin.  Krossar fönster. 

Molotov. 

 

C Befintligt i 

byggnaden – 

skräp, 

papperskorg 

Explosivt. Bär in 

explosivt. 

  Kopplar bort 

säkerhetsfunktion. 

D  Brännbara vätskor. 

Fyrverkerier. Bär in i 

en ryggsäck 

(explosivt). 

 Kastar in brännbara 

vätskor.  

 

E  Brandfarlig vätska.   Dra uppmärksamhet 

åt ett annat håll 

F Brännbart material 

på plats.  

Brännbara vätskor.  Kastar in (molotov-

cocktail). 

 

G Tar det på plats. 

Skräp. 

    

H Papperskorg.  Bensin.  Krossar fönster.  

I Sopor. Brännbart 

material utanför.  

Molotovcocktail, 

brännbar vätska. 

 Krossar fönster och 

kastar in 

brandfarlig vara. 

 

J Skräp. Inredning.  Brandbomb. 

Brännbar vätska. 

Handsprit. Skapa 

mycket rök. 

Fyrverkerier. 

Fordon mot 

fasad. 
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Tabell XI Fråga 4; Vilket tror du är det vanligaste startutrymmet när en brand anläggs med antagonistiska avsikter för att skapa stor skada. 

 Utsidan Insidan 

 Åtkomligt med 

fordon 

Fasad Utsatta utrymmen För att skada personer Anlagd brand på flera 

ställen 

A Garage. 

Varuintag 

baksida. 

Utrymmen 

lättåtkomligt 

med fordon.  

Utsidan. 

Oupplyst. 

 Publika. Försäkringsbedrägeri. 

B  Utsidan.    Förekommer. 

C    Större effekt inomhus. Inte vanligt. Skapa stor 

skada (inomhus). Skapa 

uppmärksamhet 

(utomhus). 

D    Trappor – förhindrar 

utrymning.  

Svårt.  

E  Skräp utanför.   Utrymme med mkt 

brännbart. Stor 

brandcell. Dolt 

utrymme. 

Om man vill förstöra.  

F  Container utanför.   Utrymningsvägar 

(skada människor). 

Publika delar (skada 

människor). 

För att skada 

människor. Ovanligt.  

G  Utsidan.  Knutpunkt för system.   

H  Utsidan.  Förvaringsutrymmen.  Publika. Förekommer. 

I  Fönster. Utsidan. Vind. Långt ner i 

byggnaden. Dolt 

utrymme. 

 Säkerställa stor brand. 

J  Utsidan.  Insidan (skada 

många). 
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Tabell XII Fråga 5; Vilka är skillnaderna mellan en anlagd brand och en ”olycksbrand”. 

 Anlagd brand Olycksbrand  

 Snabbare 

brandförlopp  

Planerat Tillför 

brandbelastning 

Långsammare 

brandförlopp  

Slumpmässig 

A Snabbare. Bensin 

snabbt upp – snabbt 

ner.  

Går att förutsäga – 

begränsat antal 

platser. Kunskap 

för optimering. 

  Var som helst. 

B  Kunskap för 

optimal placering.  

Kan använda 

acceleratorer. 

Om planerat – 

mer bensin.  

  

C  Branden kan växa i 

skymt utrymme. 

Upptäcks sent pga 

avstängt larm. 

Lägger ner mer tid.  

Använt 

acceleratorer.  

  

D Max HRR samma. 

Tillväxthastighet 

snabbare.  

Vald plats. Acceleratorer.    

E  Anläggs i det 

optimala 

utrymmet. Mer 

kunnig – 

optimalare brand.  

Acceleratorer – 

störst skada. 

 Var som helst.  
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F Kraftfullare och 

snabbare 

tillväxthastighet. 

Placeras vid 

brännbart material – 

snabbare förlopp. 

Snabbare än fast-

brand i BBRAD. 

Placering olika.     

G   Tillför 

brandbelastning. 

  

H Max HRR ej 

betydelse om 

anlagd eller ej. 

Snabbare 

tillväxthastighet.  

Begynnelsebranden 

är snabbare.  

 Ev. 

acceleratorer.  

Långsam 

spridning jämfört 

med anlagd. 

 

I Syfte – få snabb 

spridning. 

  Ev. begränsad.  

J Snabbare 

brandförlopp – 

långt gången innan 

släckning. 

    

 

 



U 

 

Tabell XIII Fråga 6; Upplever du det sannolikt att en byggnad med antagonistiska hot utsätts för en attack med 
brand som följd. 

 Troligt med brand Yttre påverkan Byggnadens påverkan 

 Möjligt scenario Missnöje Symbolvärde  Avskräcka 

A Om personen har 

anknytning.  

 Verksamheten. 

Symbolbyggnader.  

Påverkar 

sannolikheten 

själv. Bygga 

pampigt.  

B Brand lättare att 

tillgå än 

sprängmedel. 

Brottslighet. Social 

oro. 

Socioekonomiskt 

svaga områden.  

Symbolbyggnad för 

missnöje.  

 

C Leder ofta till 

brand. Brand 

troligen bieffekt.  

 Ikonisk byggnad. 

Byggnad med 

mycket personer. 

Viktig person. 

Tillfälliga 

evenemang. 

Samhällsviktiga 

funktioner.  

 

D Beror på 

byggnadstyp. 

Brand är det 

lättaste. Brand 

troligen bieffekt.  

Politik.  Transportbyggnader.   

E Sprängmedel ger 

brand.  

 Symbolbyggnader.  Mer avancerad 

byggnad.  

F Lättare med brand 

än bomb.  

 Byggnad med 

mycket folk. 

Myndighet. 

Samhällsviktiga 

funktioner. 

Elnät/kraftstation. 

 

G Explosion ger 

brand. Svårt att 

skaffa resurser. 

Politiska klimatet i 

världen.  

Symbolvärdet.   

H Föredrar bomber 

(terror). Anlagd 

brand 

(antagonistiskt 

hot). Beror på 

byggnadstyp.  

 Viktigare byggnad. 

Stadskärnan.  

 

I Förekommer för 

typbyggnaden. 

Missnöje mot 

företeelse.  

  

J Antagonistiskt hot 

ej sannolikt. Brand 

och bomb ger fler 

skadade. Lätt att 

starta brand.  

Politik. Social oro.    

 


