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terrorism. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Denna empiriska studie syftar att undersöka hur behovet av ökad säkerhet på grund av terrorhot påverkar den 

kommunala planeringen. Vid undersökningen av frågeställningarna är det den kommunala planeringen vid Plan- 

og bygningsetaten, en lokal planmyndighet  i Oslo kommun, som står i fokus. Plan- og bygningsetaten motsvarar 

”Stadsbyggnadskontoret” i Sverige. Det empiriska materialet grundas på rapporter och dokument från Oslo 

kommun samt intervju med plan- och miljörådgivare vid Plan- og bygningsetaten i Oslo.  

Studien visar på att det i Oslos fall kan det se ut till att förhållandet mellan en säker och levande stadsmiljö påverkat 

den kommunala planeringen när det gäller terrorsäkring av stadsrummet. Detta kan utläsas både i hur 

planprocessen har sett ut från början till idag, och ut i från de principer, strategier och riktlinjer som ska ligga till 

grund för det vidare planeringsarbetet. Strategin för planarbetet med säkerhetsåtgärder mot terrorism har i stor 

grad fokuserat på skydd mot fordon och så kallade ”integrerade säkerhetsåtgärder”.     
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1. INLEDNING  

 

11 mars 2004 Madrid,  7 juli 2005 London, 22 juli 2011 Oslo, 7-9 januari 2015 Paris och 13 

november 2015 Paris.    

 

Datumen representerar tidpunkterna för några av de terrorattacker som skakat Europas 

huvudstäder under de senaste 15 åren. Terrorism är ingen nytt fenomen, men terrorism som ett 

samhällsproblem fick en ökad uppmärksamhet medialt och politiskt under början av 1960-talet 

(Nationalencyklopedin, 2015). Den 8 juli 2010 grips två personer misstänkta för förberedelser 

till terrorattentat i Norge. Vid en snabbinkallad presskonferens uttalar Norges dåvarande 

statsminister Jens Stoltenberg; ”Detta är en påminnelse om att Norge inte står utanför terrorhot” 

(Nationalencyklopedin, 2015). Nästan exakt ett år senare smäller det i Oslo. Fredag den 22 juli 

2011 utsätts Norge för två terrorattacker. Bombattacken mot regeringsbyggnaden 

(Regjeringskvartalet) och massmordet på Utøya utförda av Anders Behring Breivik var de 

värsta terrordåden i Norges historia efter andra världskriget (Store norske leksikon, 2015a). 

Sammanlagt 77 människor dödades i attackerna, många skadades allvarligt, och attacken gjorde 

enorma materiella skador. Två dygn efter höll dåvarande statsminister Jens Stoltenberg tal i 

Oslo domkyrka där han uttalade; 

 

Vi är ett litet land, men vi är ett stolt folk. 

Vi är fortfarande skakade av det som hände oss, men vi ger aldrig upp våra värden.  

Vårat svar är mer demokrati, mer öppenhet och mer humanitet. Men aldrig naivitet. – Jens Stoltenberg (Den 

norska regeringen, 2011, fritt översatt)  

 

I Oslo, likt många andra städer som upplevt en terrorattack, blev konsekvensen att ägare och 

förvaltare av regeringsbyggnader stängde av gator och monterade betongbarriärer, pollare och 

andra synliga säkerhetsåtgärder för att förhindra eventuella terrorattacker. Dessa är skäliga 

skyddsåtgärder i krissituationer, men när hotnivån går ner uppstår en situation där dessa 

områden inte lyckas införliva en mångfald av användare, platsen övervakas och utsätts för en 

form av fysisk kontroll (Németh och Hollander, 2010). Övervakning och fysisk kontroll av 

sådana platser går emot Norges värden om ”mer demokrati, mer öppenhet och mer humanitet”. 

Samtidigt är det kanske naivt att tro att vi inte ska skydda oss mot de terrorhot samhället står 

inför idag. Det finns i princip två möjliga sätt att förhindra ett attentat: det ena är att genom 

förebyggande åtgärder minska individers avsikt och vilja att begå attentat, och det andra är att 

begränsa individers eller gruppers förmåga och möjligheter att genomföra attentat (Den norska 

regeringen, 2014). I denna uppsats kommer fokus ligga på den sistnämnda. Då historien visat 

att flera genomförda och planerade terrorangrepp riktats mot det urbana, offentliga rummet blir 

behovet för säkring av det allt viktigare. Flera av de senare terrorattackerna i Europa har varit 

inriktade mot att såra mål i den urbana miljön. I Madrid och London attackerades kollektivtrafik 

och i centrala Paris genomfördes koordinerade attacker med bomber och skjutvapen mot flera 

mål den 13 november 2015. Måltavlor var bland annat Bataclan-teateret och flera restauranter 

(Store norske leksikon, 2015a). Vad jag finner intressant ur ett forskningsperspektiv är hur den 

kommunala planeringen påverkats – och kanske även förändrats – som en konsekvens av ett 
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ökat behov för säkerhet i urbana områden. Mycket av litteraturen kring ämnet är även ur en 

amerikansk eller brittisk kontext, och jag finner det därför intressant att undersöka hur det 

globala problem som terror är faktiskt befäster sig i en nordisk stadsplaneringskontext. Syftet 

med denna uppsats är således att kartlägga hur behovet av ökad säkerhet på grund av terrorhot 

påverkar den kommunala planeringen. Detta leder mig fram till uppsatsens frågeställningar.   

 

1.1 Syfte och undersökande frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett ökat behov av säkerhet på grund av terrorhot påverkar 

den kommunala planeringen. Vid undersökningen av frågeställningarna är det den kommunala 

planeringen vid Plan- og bygningsetaten, en lokal planmyndighet  i Oslo kommun, som står i 

fokus. Plan- og bygningsetaten motsvarar ”Stadsbyggnadskontoret” i Sverige.    

- Hur har den kommunala planeringen gällande terrorsäkring av det offentliga rummet 

sett ut efter terrorattacken den 22 juli 2011?  

 

- Vilka strategier, principer och riktlinjer för terrorsäkring av Oslo centrum ligger till 

grund för den kommunala planeringen, och hur uttrycks de i planarbetet? 

 

1.2 Avgränsning 

Då arbetet i förhållande till terrorsäkring av stadsrummet har varit begränsat till objekt i centrala 

delar av Oslo centrum, avgränsas också uppsatsens undersökningsområde geografiskt till Oslo 

centrum, illustrerat i bilaga 1. Jag har endast undersökt hur den kommunala planeringen har 

påverkats av ett ökat behov av säkerhet i tiden efter terrorattacken den 22 juli 2011. 

Undersökningen tar endast för sig hur planeringen för fysiska säkerhetsåtgärder i anknytning 

till ett stadsrum eller objekt ter sig, och inte hur kommunen arbetar förebyggande och 

förberedande med våldsbejakande extremism. Med säkerhetsåtgärder menas åtgärder som 

syftar till att reducera risk associerad till avsiktliga, oönskade händelser.  

 

2. METOD OCH MATERIAL 
 

Jag ämnar med detta metod- och materialkapitel redogöra för hur jag akademiskt gått till väga 

i uppsatsen för att besvara frågeställningarna. Jag börjar med att motivera val av metod samt 

hur urval av intervjupersoner och material – det vill säga de dokument och de kvalitativa 

intervjuer som ligger till grund för analysen – har gått till. 

Undersökningen inleddes med en litteratur- och dokumentstudie. Rapporter och dokument 

från Oslo kommun har legat till grund för materialet i dokumentstudien. Litteraturen består av 

vetenskapliga artiklar som behandlar begreppet terrorism och dess förhållande till säkerhet i 

stadsplaneringen. Utöver litteratur- och dokumentstudien har en kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie genomförts med en representant från planmyndigheten i Oslo kommun.   

 

2.1 Material 

I undersökningen används framför allt principplanen "Oslo sentrum - gatebruk og 

grunnsikring” som framtogs i 2014 genom ett samarbete mellan Plan- og bygningsetaten och 

Bymiljøetaten i Oslo kommun samt de statliga departementen Kommunal- og 
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moderniseringsdepartementet och Justis- og beredskapsdepartementet. Utöver det undersöks 

möjlighetsstudier för områdena Stortinget och Kirkegata. Dessa möjlighetsstudier valdes på 

grund av att det i dagsläget är de enda plandokumenten, utöver principplanen, som är utarbetade 

i arbetet med terrorsäkring av Oslo centrum. Plan- og bygningsetaten är en lokal planmyndighet 

i Oslo som har ansvaret for kommunens överordnade fysiska planering samt plan- och 

bygglovsbehandling (Den norska regeringen, 2015a), medan Bymiljøetaten förvaltar 

gemensamhetsområden som gator, torg och parker (Oslo kommun 2015).   Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ansvarar för bland annat bostadspolitik, plan- och bygglagen, 

kommunala och lokala myndigheter, kart- och geodatapolitik (Den norska regeringen, 2015b). 

Justis- og beredskapsetaten ansvarar för bland annat säkerheten i samhället och beredskap, 

brottsbekämpning och kriminalvård, invandring, domstolar och lagstiftning (Den norska 

regeringen, 2015c).  

Styrdokumentet "Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring" har utvecklats i nära samarbete 

mellan Oslo kommun och den norska staten, och fungerar som ett styrdokument för 

säkerhetsåtgärder som berör gator och stadsrum i Oslo centrum (Oslo kommun, 2014).  Denna 

plan har i uppsatsen använts centralt för att ge en bild av de principer som ligger till grund för 

planeringen rörande terrorsäkring av det offentliga rummet i Oslo. Den ger även en bild av vad 

som i nuläget anses vara i behov av ökade säkerhetsåtgärder, och hur det ska genomföras. 

Principplanen används som grund för det vidare samarbetet mellan stat och kommun i arbetet 

med att säkra offentliga byggnader mot terrorattacker (Oslo kommun, 2014).  

Möjlighetsstudier från områdena Stortinget och Kirkegata beskrivs för att visa några av 

åtgärderna som Plan- og bygningsetaten tagit fram som förslag på hur de berörda områdena ska 

säkras. En möjlighetsstudie innebär en utredning för att ta fram nya idéer och belysa potentiella 

lösningar för ett område eller existerande byggnad. Syftet med möjlighetstudien är att utarbeta 

ett underlag för vidare beslut från uppdragsgivare eller ägare av byggnad (Mauseth, 2015). 

 

2.2 Litteratur 

Litteratur som använts består av böcker och vetenskapliga artiklar som berör aktuell forskning 

kring terrorns påverkan på planeringen och  generell brottsförebyggande planering. Såväl 

stadsplanering som kriminologiska studier behandlas, och målet är att introducera olika 

aspekter vid terrorsäkring i stadsplaneringen.  

De möjlighetstudier och principdokument som har publicerats av kommun och stat kan 

vara användbara för att spegla hur arbetet och kunskapsöverblicken ser ut i praktiken, medan 

akademisk litteratur och vetenskapliga artiklar ämnar ge ett underlag för att granska metoder 

och verktyg inom området. Studier kring synliga säkerhetsåtgärders effekt på stadsmiljön är 

framförallt av intresse då detta är högaktuellt i Oslo idag (Mauseth, 2015). 

Ett sök på databasen Scopus visar att litteraturen kring terrorismens påverkan på den urbana 

miljön är fortfarande relativt begränsad. . Med sökorden *terror och *urban planning ges 153 

träffar inom ämnesområdena social science, engineering och enviromental studies, där den 

tidigaste studien är daterad år 1997. Till jämförelse ger en sökning i samma databas på *crime 

och *urban planning 385 träffar inom samma ämnesområden, där den tidigaste är från år 1976.  

Görs samma sökning i en databas med svenska artiklar kommer inga artiklar upp med sökorden 
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terror* och planering*. Det betyder inte att sådan litteratur saknas helt, men det understryker 

tesen att området fortfarande är relativt nytt och outforskat.  

En av de främsta forskarna kring terrorns påverkan på stadsmiljön är Jon Coaffee, professor 

i samhällsplanering vid University of Birmingham. Han har publicerat flera artiklar om städers 

sociala och ekonomiska framtid, särskilt med fokus på  terrorismens effekt på städernas 

funktionalitet. I hans bok ”Terrorism, Risk and the City” från 2003 undersöks den påverkan 

som terroristattacker i London mellan åren 1992 och 1997 hade på den upplevda tryggheten 

samt stadens gestaltning och säkerhet (Coaffee, 2009). Coaffees bok är ett tillskott i debatten 

kring terrorism och de nya säkerhetsutmaningar vi idag står inför i stadsplaneringen. Boken 

behandlar hur London har blivit ett ledande exempel i utvecklingen av anti-terrorismåtgärder 

genom stadsutformning och planering, och hur sådan praxis internationaliseras (Coaffee, 2009). 

Boken används i uppsatsen för att dra paralleller till terroristattacken i Norge den 22 juli 2011 

och dess effekter på stadens utformning och planering i Oslo.  

Ett annat bidrag av Jon Coaffe är artikeln ”The Visibility of (In)security: The Aesthetics of 

Planning Urban Defences Against Terrorism”(2009), vilken är skriven tillsammans med Paul 

O’Hare och Marian Hawkesworth. Artikeln behandlar diskursen om synliga säkerhetsåtgärders 

inverkan på stadens visuella struktur. Artikeln analyserar även olika sätt på vilka 

säkerhetsåtgärder skulle kunna "tas emot" av olika intressenter. Analysen sker mot en bakgrund 

av oro för att påträngande säkerhetsåtgärder genomgripande kan förändra allmänhetens 

erfarenheter av det offentliga rummet, och i vissa fall (avsiktligt och oavsiktligt) leda till en 

känsla av att vara utestängd eller ge upphov till andra negativa känslomässiga reaktioner. I 

uppsatsen används artikeln som ett analysverktyg för att se hur temporära och planerade 

säkerhetsåtgärder i Oslo centrum kan uppfattas av allmänheten.    

I syfte att ge en överblick över hur traditionell brottsbekämpande planering kan vara 

användbart i arbetet med säkerhetsåtgärder mot terrorism har vetenskapliga artiklar kring 

”Crime prevention through enviromental design” (CPTED) och ”Situational crime prevention” 

undersökts.   

I bokkapitlet “Situational crime prevention and the control of terrorism” diskuterar 

Professor Ronald V. Clark vid Rutgers University och Professor Graeme Newman vid State 

University of NY, hur brottsförebyggande principer kan vara användbara mot terrorism.  Clark 

och Newman (2007) påstår att det inte finns någon fundamental skillnad mellan hur man 

planerar för fysiska åtgärder för att förhindra kriminalitet och terrorism, och att 

situationsanpassad brottsförebyggande därför kan appliceras på båda. Brottsförebyggande 

studier kan enlig dessa forskare stödja det förebyggande arbetet mot terrorism (Clark och 

Newman, 2007, s. 285). Deras artikel används i den här uppsatsen för att se hur 

brottsbekämpande stadsplanering kan användas i arbetet med säkerhetsåtgärder mot terrorism 

och för att analysera i vilken grad Oslo kommuns planering för säkerhetsåtgärder kan anses 

vara förebyggande utifrån generell brottsförebyggande planering. 

Ett annat bidrag till ämnet om hur teorier kring traditionell brottsbekämpning kan 

appliceras på arbetet med säkerhetsåtgärder mot terrorism har getts av Morton Gulak,  professor 

i stadsplanering  vid Virginia Commonwealth University. I sin artikel ”Preventing Terrorist 

Attacks to Critical Infrastructure (s)” hävdar han att traditionell brottsbekämpning mot 

terrorism inte har fungerat för att stoppa de senaste terrorattackerna, och att regeringar måste 



8 
 

utveckla innovativa, framgångsrika metoder för att stoppa attacker och deras skadegörande. 

Han pekar på användandet av ”Crime Prevention Through Enviromental Design” (CPTED) 

som ett sätt där brottsförebyggande planering kan vara väldigt fördelaktig i skyddandet av viktig 

infrastruktur och samhällsfunktioner, då staten helt enkelt inte har råd att ha polis eller annan 

brottsbekämpande personal överallt och hela tiden. I likhet med Clark och Newmans artikel 

drar uppsatsen nytta av denna artikel för att analysera i vilken grad Oslo kommuns planering 

för säkerhetsåtgärder kan anses vara förebyggande utifrån generell brottsförebyggande 

planering.  

I artikeln “Security Zones and New York City’s Shrinking Public Space” undersöks 

säkerhetssoner i två stadsdelar i New York. Författarna Jeremy Németh vid Department of 

Planning and Design, University of Colorado och Justin Hollander, vid Department of Urban 

and Environmental Policy and Planning, Tufts University, diskuterar säkerhetszoners inverkan 

på stadslivet. Artikeln används i uppsatsen för att dra paralleller mellan de diskuterade 

säkerhetszonerna i New York efter terrorattacken den 11 september 2001, och synliga 

säkerhetszoner i Oslo i tiden efter terrorattacken den 22 juli 2011.      

En tidigare studie kring terrorattackers påverkan på stadsplaneringen där Oslo, Manchester 

och Oklahoma undersöktes används som ett komplement till min undersökning, för att ge en 

bild av hur planeringen med hänsyn till säkerhet såg ut i tiden direkt efter(1 år senare) 

terrorattacken som drabbade Oslo. Artikeln från 2013 är skriven av Franziska Paiz, M.Sc. vid 

institutionen för Urban och Regional planering, Berlin Tekniska Universitet, och undersöker 

om området som direkt drabbas av en terroristattack går igenom en annan typ av 

planeringsprocess än platser som inte drabbats av en terroristattack, och om aspekterna 

säkerhet, minnesmärkning och bevarande får en betydelse i den långsiktiga förändringen av 

platsen.    

Utöver dessa används andra artiklar som behandlar bland annat användandet av CPTED 

mot terrorism, säkerhetszoner och säkerhet i stadsplanering. Merparten av artiklarna är från 

akademiska tidskrifter och är således ”peer-reviewed”, vilket gör att jag anser dessa ha en hög 

grad av tillförlitlighet – speciellt i de fall forskare refererar till varandra. 

  

2.3 Urval av intervjuperson 

För att besvara undersökningens frågeställningar ämnade jag välja ut en intervjuperson 

tillhörande det ämne uppsatsen behandlar: terrorsäkring av det offentliga rummet. Intervjun 

genomfördes med Tore Mauseth, plan- och miljörådgivare vid Plan- og bygningsetaten i Oslo 

kommun. Mauseth har deltagit i en arbetsgrupp som varit med och framställt den tidigare 

nämnda principplanen, samt varit med i arbetet med framställningen av två möjlighetsstudier 

som har följt principplanen och varit en ledande figur där (Mauseth, 2015). Med 20-års 

erfarenhet i planering gällande trafik och miljö vid Plan- og bygningsetaten, har Mauseth god 

kompetens gällande trafikrelaterade planeringsfrågor, något som varit centralt i arbetet med 

terrorsäkring av Oslo centrum. Från 2013 har Mauseth jobbat mer specifikt med säkerhetsfrågor 

(Mauseth, 2015). 

Valet att endast intervjua en person gjordes av praktiska skäl då tiden var begränsad och 

det inte var möjligt att få tag på fler informanter. I min intervju med Tore Mauseth fick jag 

också bra inblick i hur planeringen för säkerhet gällande terror i stadsplaneringen ter sig i Oslo 
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kommun. Tillsammans med sin kollega, chefsarkitekt Dag Christian Bjørnland, är Mauseth den 

som besitter mest kunskap kring ämnet enligt Plan- og bygningsetaten. Intervjufrågorna 

skickades på förhand och diskuterades av de båda innan intervjutillfället med Tore Mauseth. På 

så sätt fick jag även synpunkter som kanske inte hade framgått under en intervju utan 

initialkontakt.   

 

2.4 Val av metod  

Då uppsatsen strävar efter en ökad kontextuell förståelse av planering relaterat till säkerhet 

och dess påverkan på öppenheten i stadslivet i Oslo kommun, valdes en kvalitativ undersökning 

(jfr. Justesen och Mik-Meyer, 2012, s. 13).  För att undersöka hur Oslo kommun planerar för 

terrorsäkring av det offentliga rummet genomfördes därför en kvalitativ intervju av 

semistrukturerad art med en representant vid plankontoret. Arbetet med en semistrukturerad 

intervju innebär att jag använde mig av en intervjuguide där teman och huvudfrågor definieras 

på förhand och utrymme för avvikelser från intervjuguiden finns (Bryman, 2011, s. 415; 

Justesen och Mik-Meyer, 2012, s. 46; Ruane, 2006, s. 176). En flexibel intervjuprocess med 

möjlighet för följdfrågor valdes då på bakgrund av att det enligt Bryman (2011, s. 415) ger  

intervjuaren en viss frihet att röra sig i olika riktningar, något som ger kunskap om det som 

anses vara relevant och viktigt ur intervjupersonens perspektiv (Bryman, 2011, s. 413). 

Strukturerade kvantitativa intervjuer valdes bort av samma anledning, då flexibilitet i sådana 

intervjuer enligt Bryman (2011, s. 413) hämmar reliabiliteten och validiteten. I den inledande 

delen av uppsatsens planering var även användandet av enkäter uppe, det valdes dock bort. Då 

frågeundersökningar som enkäter i allmänhet handlar om att beskriva hur vanligt 

förekommande olika svar är i en viss population av människor (Esaiasson et.al, 2010 s. 229) 

ansåg jag inte att en enkätundersökning skulle ge mig den information jag var ute efter. 

Semistrukturerad intervju med en representant från Plan- och bygningsetaten ansågs därför 

gynna frågeställningarna bättre.    

Kvalitén på intervjuerna är avgörande för kvalitén på den följande analysen (Kvale och 

Brinkman, 2009, s. 180), och följaktligen lades mycket vikt vid att utföra en så ändamålsenlig 

intervju som möjligt. En intervjuguide utformades inför intervjun då det var önskvärt att 

intervjuobjektet möttes av en frågekontext passande till dess bakgrund och kunskap  (jfr. 

Bryman 2011 s. 206). Intervjuguiden skickades till informanten några dagar i förväg, då han 

ville diskutera frågorna tillsammans med sin kollega Dag Christian Bjørnland. Vid 

utformningen av intervjuguiden användes inledande frågor för att få igång ett bra samtal. 

Sådana inledande frågor kan enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 151) ge intervjuaren spontana 

och fylliga svar på det intervjupersonen anser vara viktigt i undersökningsområdet.  

Intervjun genomfördes på Mauseths kontor med bandspelare, för att säkerställa korrekt 

registrering av svaren  och för att underlätta ett effektivt lyssnande (Ruane, 2006, s. 189). En 

transkribering av intervjun genomfördes i efterhand, något som underlättade det senare 

analysarbetet då intervjumaterialet kunde genomgås flera gånger, jämföras och granskas. 

Viktigt att ha i åtanke är dock att intervjupersonen kan hämmas av inspelningsutrustningen 

(Bryman, 2011, s. 428). För att åtgärda detta tillfrågades informanten i god tid om den godkände 

att intervjun spelades in, och ansågs inte vara hämmande då informanten var förberedd och tog 

det som en självklarhet att intervjun skulle spelas in.  
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Då det enligt Justesen och Mik-Meyer (2012, s. 50) är viktigt att testa intervjuguidens 

frågor för att säkerställa att de är tydligt formulerade, lättbegripliga och inte ledande, 

genomfördes en pilotintervju. I efterhand justerades de ursprungliga frågorna något på 

bakgrund av erfarenheten från pilotintervjun.     

 

2.5 Dokumentstudie  

Diskussionen om hur dokumentstudier som en specifik typ av material eller data kan bidra till 

empiriskt förankrade undersökningar har i liten skala förekommit i litteraturen om kvalitativa 

metoder, där fokus i huvudsak har legat på intervjuer och observationer (Justesen och Mik-

Meyer, 2012, s. 103). Med dokument menas material som redan existerat innan det blir en del 

av undersökningens fråga, och kan definieras såhär: ”Data som består av ord och/eller bilder 

som har tillkommit utan forskarens intervention” (Silverman 2001, refererad i Justesen och 

Mik-Meyer, 2012, s. 104). Denna definition understryker det faktum att det rör sig om ett 

material som skiljer sig från exempelvis intervjuer i den bemärkelsen att de förblir opåverkade 

av forskarens undersökning. Då undersökningen ämnar studera hur en process ser ut, nämligen 

arbetet med terrorsäkring av stadsrummet i Oslo, är en genomgång av offentligt material 

publicerat av stat och kommun viktigt för att skapa en bild av hur processen ser ut, och vilka 

aktörer som är involverade.  

Urvalsfrågan gör sig även gällande i arbetet med en dokumentstudie, då det inte är 

meningsfullt att läsa och ta hänsyn till alla relevanta dokument, men istället reflektera över hur 

gränserna är uppdragna och vilka kriterier som styrt av selekteringen av de texter som slutligen 

ingår som empiriskt material (Justesen och Mik-Meyer, 2012, s. 108). Valet av det slutgiltiga 

materialet gjordes då de utvalda möjlighetsstudierna och principplanen fungerar som 

styrdokument för den kommunala planeringen gällande terrorsäkring.   

3. STADSPLANERING I OSLO 
 

Oslo är Norges huvudstad och största tätort med 958 378 invånare (Statistisk sentralbyrå, 2015). 

Nationellt är det i Norge i första hand kommunen som genom planering formar den fysiska 

miljön (Den norska regeringen, 2015d), där Plan- og bygningsetaten är den myndighet som har 

ansvaret for kommunens överordnade fysiska planering och bygglovshantering (Oslo kommun, 

2015a). Styrmedlen för den kommunala planeringen är översiktsplaner som Plan- og 

bygningsloven ålägger kommunen att utarbeta, statliga styrdokument, samt regulerings- och 

byggplaner (Oslo kommun, 2015a). En reguleringsplan är en detaljerad plankarta med 

planbestämmelser och planbeskrivningar , där planens detaljnivå kan variera beroende på 

planens syfte och om det ska tillkomma ytterligare detaljer vid implementeringen (Den norska 

regeringen, 2015e). I Norge styrs planeringen av Plan- og bygningsloven, som i Sverige mer 

eller mindre motsvarar Plan- och bygglagen. 

 

3.1 Terrorattacken den 22 juli  

Fredag den 22 juli 2011 utsattes Norge för två terrorattacker. Bombattacken mot 

regeringsbyggnaden (Regjeringskvartalet) och massmordet på Utøya utförda av Anders 

Behring Breivik var de värsta terrordåden i Norge efter andra världskriget (Store norske 

leksikon, 2015a). Sammanlagt 77 människor dödades i attackerna. Många skadades allvarligt, 
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och attacken gjorde enorma materiella skador (Store norske leksikon, 2015a). Den första 

terrorattacken skedde i regeringskvarteren centralt i Oslo. Där exploderade en 950 kg tung 

bomb fredag eftermiddag (Store norske leksikon, 2015a). Åtta personer dödades omedelbart 

när bomben exploderade, och många skadades. Den kraftfulla explosionen orsakade stora 

materiella skador på den fysiska miljön, och Regjeringskvartalet har sedan 22 juli 2011 varit 

föremål för omfattande säkerhetsarbete (Store norske leksikon, 2015a). Regjeringskvartalet är 

ett byggnadskomplex i Oslo, som fram tills den 22 juli 2011 innehöll kontor och liknande för 

Norges statsminister samt de flesta statliga departementen (Store norske leksikon, 2015b). Den 

vidare bakgrunden ämnar se hur terrorattacken den 22 juli påverkade stadsplaneringen. 

 

3.2 Stadsplanering i terrorismens efterdyningar  

Av Paizs studie från 2013 framkom det att säkerhetsaspekter i Oslos stadsplanering inte hade 

beaktats i någon större utsträckning innan händelserna den 22 juli 2011 (Paizs, 2013, s. 28). Vid 

tidpunkten för studien var det även svårt att se några specifika förändringar i stadsplaneringen 

då attacken hade hänt bara ett år tidigare (Paizs, 2013, s. 47). En förändring i 

planeringsprocessen med hänvisning till Plan- och bygglagen var svår att identifiera (Paizs, 

2013, s. 47), då ingen regeländring hade planerats eller initierats. Generellt sett blev dock 

säkerhet viktigare (Paizs, 2013, s. 47), något som kunde ses inte endast i diskussionen och 

planerna för det nya Regjeringskvartalet, utan också i diskussionerna mellan polisen och 

regeringen om den framtida säkerhetspolitik, som ämnar förebygga terroristattacker och 

förbättrad respons efter en sådan attack (Paizs, 2013).     

I efterdyningarna av terrorattackerna som drabbade Norge några veckor tidigare utsågs ”22 

juli kommissionen” den 12 augusti 2011 av regeringen (Store norske leksikon, 2014). Den 

oberoende kommissionen fick i uppdrag att göra en översyn och utvärdering av händelserna 

den 22 juli för att dra lärdomar från attackerna på Regjeringskvartalet och Utøya. Detta uppdrag 

resulterade i en rapport där kommissionen slår fast att terrorattacken på Regjeringskvartalet 

hade kunnat förhindras om redan planerade skyddsåtgärder hade genomförts (Store norske 

leksikon, 2014). 22 juli-rapporten påpekar att Norge inte hade tillämpat synliga 

säkerhetsåtgärder och fysiska barriärer innan den 22 juli, vilket är ett ”uttryck för ett öppet, 

demokratiskt samhälle" (Beck Gjørv et al., 2012, s. 442). Å andra sidan bör strävan efter mer 

öppenhet och mer demokrati inte innebära att skyddet av vissa byggnader och deras funktioner 

inte är viktigt (Bech Gjørv et al., 2012, s. 442). 

Enligt Bech Gjørv et al. (2011, s. 71) ger lagen upphov till en strikt urvalsprocess av 

skyddsobjekt bland annat för att säkerhetsåtgärder ofta kan ha negativa konsekvenser för 

öppenhet och funktionalitet. Skydd av känslig information, föremål och människor är viktiga 

åtgärder i det förebyggande arbetet mot terrorism (Bech Gjørv et al., 2012, s. 71). 

Sikkerhetsloven (1998, § 17 b) pålägger ägare att företa skyddsåtgärder av byggnader och 

objekt som ”måste skyddas mot säkerhetshotande verksamhet av hänsyn till rikets eller 

allierades säkerhet eller andra vitala nationella säkerhetsintressen” (Sikkerhetsloven, 1998, § 3 

nr. 12, fritt översatt). Säkerhetsåtgärderna ska bestå av  en kombination av barriärer, detektion, 

kontroll och respons (Sikkehetsloven, 1998, § 17 b).  I rekommendationen för det vidare arbetet 

skriver Bech Gjørv et al. (2011, s. 458) att säkerhetslagens föreskrifter som pålägger 

skyddsåtgärder för objekt måste genomföras på ett offensivt sätt.  
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4. SÄKERHET OCH TERRORISM I STADSPLANERINGEN 

  

I detta kapitel ämnar uppsatsen förklara och klargöra de teoretiska aspekter som finns kring  

terror och hur det förhåller sig till stadsplanering. Kapitlet ämnar även visa diskussion kring 

ämnet i tidigare litteratur. Utifrån detta kapitel ämnar jag sedan att applicera dessa teorier på de 

empiriska resultat jag får fram i den kvalitativa undersökningen, för att sedan besvara 

frågeställningarna efter en kvalitativ analys.  

 

4.1 Sätt att “bygga bort” terrorism 

Hot från terrorister har enligt Coaffee (2009, s. 7) haft enorma materiella och symboliska 

effekter på det offentliga urbana rummet i anknytning till objekt som anses vara i riskzonen. 

Som en konsekvens av terrorismen har ett hot mot säkerheten lett till att kommunala och 

nationella myndigheter tvingats bemöta civilsamhällets och näringslivets rädsla (Coaffee, 2009, 

s. 7). Resultatet har blivit säkerhetsåtgärder i form av fysiska barriärer för att begränsa 

tillgängligheten till området, öka övervakningen med avancerade tekniker i form av 

övervakningskameror, användandet av skydd mot explosioner, samt mängder med indirekta 

åtgärder som fungerar individuellt eller som en respons från samhället (Coaffee, 2009, s. 7).  

”Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) definieras som ett 

tvärvetenskapligt synsätt där kriminellt beteende anses kunna avskräckas genom fysisk 

konstruktion. CPTED:s strategier förlitar sig på förmågan att påverka gärningsmannens beslut 

som föregår brott genom att påverka den byggda, sociala och administrativa miljön 

(International CPTED Association, 2015). Gulak et al. (2007, s. 308) diskuterar tre strategier 

inom CPTED: ”Natural access control”, ”Natural surveilence” och ”Territorial enforcement”. 

Användandet av ”Natural access control” syftar till att begränsa åtkomsten till ett objekt med 

hjälp av gatubeläggning, barriärer, och stängsel vid behov (Gulak et al., 2007, s. 308). ”Natural 

surveilence” är en strategi med paralleller till Jane Jacobs idé om ”eyes on the street” som 

innebär skapar olika typer av övervakning på gatan (Gulak et al., 2007, s. 309). ”Natural 

surveilence” kan enligt Gulak et al. (2007, s. 309) genomföras genom strategisk placering av 

fönster, och med ökad närvaro och intensitet av fotgängare i ett område som upplevs vara 

problematiskt. En ökad intensitet av fotgängare kan exempelvis uppnås genom utplacering av 

attraktiva caféer och affärer (Gulak et al., 2007, s. 309). Den sista strategin, ”territorial 

enforcement” syftar till att förbättra synligheten på ägandet av ett objekt, där utplaceringen av 

staket och liknande fungerar som en naturlig barriär mellan objektet och det offentliga rummet, 

som även skapar en känsla av territorialitet (Gulak et al., 2007, s. 309). Enligt Gulak et al. (2007, 

s. 309) har tidigare säkerhetsåtgärder som använts i syfte att fysiskt manipulera kriminella 

handlingar generellt sett ignorerat den fysiska miljön där människor funnit möjligheter att 

genomföra kriminella handlingar (Gulak et al., 2007, s. 309). För att undvika detta måste platser 

och strukturer designas på ett sätt som gör de bekväma, funktionsdugliga och hållbara för 

offentligt användande, och CPTED anses vara ett koncept som inom urban design öppnar upp 

för ett multidimensionellt tillvägagångssätt i brottsbekämpande stadsplanering som även kan 

appliceras på terroristhot (Gulak et al., 2007, s. 309). Gulak et al. (2007, s. 312) belyser en 

ekonomisk aspekt där han menar att sådana platser för offentligt användande bör designas enligt 

CPTED principer av den anledningen att det inte går rent kostnadsmässigt att ha polis eller 
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annan brottsbekämpande personal överallt, hela tiden. Idén att lokalisera CPTED på lämpliga 

platser kan enligt Gulak et al. (2007, s. 312) vara effektivt om det smidigt anpassas till stadens 

strukturer. Detta tillvägagångssätt kan vara mycket fördelaktigt för skydd av kritiska 

konstruktioner, men kan dock ge biverkningar för offentliga och enskilda interaktioner, 

exempelvis i form av känsla av utestängdhet (Gulak et al., 2007, s. 312).   

CPTED betonar problemsökning före förhastade problemlösningar, där hot- och 

sårbarhetsanalys inleder arbetet. CPTED är en planeringsprocess, jämfört med att endast 

använda sig av ”target hardening” som är en mer direkt och snabbare problemlösning (Atlas, 

2003, s. 7). ”Target hardening” är också en princip inom CPTED, som innebär att objekt görs 

mer resistenta mot en eventuell attack genom att exempelvis förstärka fönster och väggar, eller 

placera ut fysiska barriärer (Bajpai och Gupta, 2007; Coaffee, O'Hare, Hawkesworth, 2009). 

Moltoch (2003) menar att ”target hardening” i form av tydliga och “hårda” 

säkerhetsåtgärder visar en plats sårbarhet, och att så kallade ”Jersey-stenar” troligtvis har ingen, 

eller väldigt liten effekt. Dessa barriärer är menade att skydda mot en eventuell explosion, men 

istället för att vara inbäddade i marken befinner de sig på ytan något som innebär att ett fordon 

fyllt med explosivt material kan putta de åt sidan och ändå tränga in i säkerhetszonen 

(Molotoch, 2003, s. 682). 

 CPTED-processen ger enligt Atlas (2003) en holistisk metod för att möta de utmaningar 

som brottslighet och terrorism ger med organisatoriska metoder (människor och 

säkerhetspersonal), mekaniska metoder (fysiska barriärer, ”target hardening”) och 

konstruktionsmetoder (arkitektur och design). 

Att försöka ”bygga bort” terrorism har dock enligt Shaftoe et al. (2007) sina nackdelar, där 

det kan vara problematiskt om det sker en förskjutning till en annan plats att attackera, eller ett 

annat sätt att attackera. Enligt Shaftoe et al. (2007) är det sannolikt att som ett resultat av att 

många symboliska och viktiga byggnader säkras mot en eventuell terrorattack, skiftar terrorister 

inriktning mot exempelvis kollektivtrafik som är svårare att säkra utan att orsaka oacceptabel 

olägenhet för resenärerna. Tillvägagångssätt som syftar att ”bygga bort” terrorism bör användas 

som en del av en bredare strategi som även inkluderar olika sociala initiativ (Shaftoe et al., 

2007). När det gäller att ”bygga bort” terrorism är det enligt Shaftoe et al (2007) två avgörande 

faktorer, där den första är att säkra att åtgärderna planeras in i ny design. Den andra är att det 

bör finnas lagstiftning på att nya byggnader, eller andra byggnader som anses vara i riskzonen 

för en terrorattack, ska designas eller ändras med säkerhetsåtgärder mot terrorism i åtanke 

(Shaftoe et al., 2007). 

En annan metod som förespråkats i syfte att ”bygga bort” hot om terrorattack mot ett objekt, 

är genom så kallad ”situational crime prevention”. Med situational crime prevention önskas en 

reduktion av möjligheter för att begå brott genom att förändra den fysiska miljö där brott sker, 

och säkerhetsåtgärderna anpassas efter situationen som behöver åtgärdas (Clark och Newman, 

2007). Enlig Clark och Newman (2007) har denna metod haft stor succé och har gett en nedgång 

i antal brott inom vissa typer av kriminalitet, exempelvis bilstölder, vandalism, inbrott och rån. 

I artikeln ”Situational Crime Prevention and the Control of Terrorism” undersöker Clark och 

Newman de viktigaste lärdomarna som kan dras av ”situational crime prevention” och 

överväger dess betydelse i arbetet med att förhindra terrorism. De menar bland annat att 
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”situational crime prevention” genom skydd av utsatta mål kan minska terroristers möjligheter 

att begå terrordåd (Clark och Newman, 2007 s. 285).   

Clark och Newman (2007, s. 286) argumenterar för att det inte finns någon fundamental 

skillnad mellan kriminalitet och terrorism, och att situationsanpassad brottsförebyggande 

principer därför kan appliceras på båda. Invändningen att kriminalitet och terrorism är så olika 

att lärdomar från ”situational crime prevention” inte kan ha relevans i terrorförebyggande arbete 

diskuteras av Clark och Newman (2007, s. 286), där de avvisar en hård och fast skiljelinje 

mellan kriminalitet och terrorism eftersom av terrorism kan ses som ”kriminalitet med ett 

politiskt motiv” (Clark och Newman, 2007, s. 286)   

De föreslår fem principer för att göra det svårare för terrorister att genomföra och lyckas 

med sitt brott: öka ansträngningen, öka risken, reducera vinsten, reducera provokationer och 

slutligen; ta bort ursäkter för att genomföra terroristbrott (Clarke och Newman, 2007, ss. 293-

294). Applicering av ”situational crime prevention”-åtgärder innebär bland annat att öka 

ansträngningen genom att stänga av gator och sätta upp fysiska barriärer, öka risken att 

upptäckas genom att ökad övervakning, och reducera terroristernas framgång genom att göra 

objekten mer explosionståliga och utforma det offentliga rummet på ett sätt som reducerar 

skador relaterade till en explosion (Clark och Newman, 2007, s 294). Enligt Molotoch (2003, 

s. 686) begränsas dock iden med att terroristernas framgång kan reduceras med tanke på att 

terroristerna ofta är beredda att dö för sin sak.   

 

4.2 Synliga säkerhetsåtgärders påverkan på stadsmiljön 

På grund av behovet av ökad säkerhet i ljuset av oron för terror efter den 11 september 2001, 

anser flera urbana forskare att det offentliga rummet har drabbats negativt (Németh och 

Hollander, 2010). I New York såg man att ägare och förvaltare av regeringsbyggnader, banker 

och domstolar stängde av gator och monterade betongbarriärer, pollare och liknande strukturer 

för att förhindra eventuella terrorattacker. Dessa är skäliga skyddsåtgärder i krissituationer, men 

när hotnivån går ner uppstår en situation där dessa områden inte lyckas införliva en mångfald 

av användare, platsen blir övervakad och utsätts för en form av fysisk kontroll (Németh och 

Hollander, 2010).  

I undersökningen av två stadsdelar  i New York kom Németh och Hollander (2010, s. 30) 

fram till att ungefär 27 % av dessa områden befann sig inom säkerhetszoner, och majoriteten 

av de observerade säkerhetszonerna innehöll flera exempel på symboliska, uppenbara och till 

mestadels temporära säkerhetsåtgärder i form av ”Jersey-stenar” och pollare. Enligt Németh 

och Hollander (2010, s. 30) kan sådana säkerhetsåtgärder inge en känsla av potentiell fara för 

användarna av det offentliga rummet eftersom platser på ett sådant sätt markeras som 

potentiella terrormål.  

Németh och Hollander (2010, s. 31) ifrågasätter effekten av ”stängning” av offentliga 

platser i säkerhetssyfte, särskilt genom sådana uppenbara och synliga åtgärder som markerar 

potentiella mål. De anser det uppenbart att införandet av säkerhetsåtgärder i städerna syftar till 

att försäkra allmänheten om att hotet om terrorism tas på allvar och att åtgärderna ska göra oss 

säkrare (Németh och Hollander, 2010, s. 31). Det är enligt Németh och Hollander (2010, s.  31) 

möjligt att ha användbara offentliga utrymmen i säkerhetszoner om säkerhetszoner kan 

utformas för offentligt användande, och om säkerhetsåtgärder kan integreras och bli ”osynliga”. 



15 
 

Städers försvar mot terrorism har enligt Coaffee, O'Hare och Hawkesworth (2009)  

traditionellt sett baserats på regionala insatser som syftat till att försluta och bevaka vissa 

offentliga och privata utrymmen som ansetts vara potentiella måltavlor. På senare tid har 

emellertid ett mycket bredare spektrum av tätbefolkade och offentliga platser bedömts vara 

potentiella mål och därmed identifierats som områden i behov av extra säkerhet. Detta har enligt 

Coaffee, O'Hare, Hawkesworth, 2009, s. 496) enorma konsekvenser för hur det "vardagliga" 

urbana landskapet upplevs. Ett annat problem med synliga säkerhetsåtgärder är enligt Coaffee, 

O'Hare och Hawkesworth (2009, s. 497) att de kan öka sårbarheten för en attack, då sådana 

åtgärder kan markera platsen som mål och dess upplevda sårbarhet. I likhet med Németh och 

Hollander anser Coaffee, O'Hare och Hawkesworth. (2009, s. 497) att temporär förändring av 

det offentliga rummet i anslutning till platser genom utplaceringen av betonghinder (”Jersey-

sten”) för att stänga ute potentiellt fientliga fordon, användas för att visa att ett hot beaktas då 

staten vill överföra känslan av trygghet.  

Coaffe, O'Hare och Hawkesworth (2009) argumenterar för att arbetet mot terrorism i 

urbana områden endast kan fungera om flera branscher är med i utformningen av lösningar, och 

att både offentliga, privata och kommunala aktörer bör samarbeta med planering, projektering, 

byggande, driften och förvaltningen av offentliga platser. 

Coaffee, O'Hare och Hawkesworth (2009, s. 495) belyser även det de anser vara ett 

paradoxalt förhållande mellan statens säkerhetspolitik och allmänhetens uppfattning om den 

”säkra” staden. Som exempel ges att säkra områden ofta konstrueras för att förmedla budskapet 

till stadens användare att det är tryggt. Ett sätt att konstruera säkerhet på sådant sätt är genom 

”target hardening” som baseras på att fysiska barriärer kan göra det svårare att begå en 

terrorattack, och därmed avskräcka terrorister från att attackera platsen (Coaffee, O'Hare, 

Hawkesworth, 2009, s. 496). Enligt Coaffee, O'Hare och Hawkesworth (2009, s. 496) kan 

uppenbara och synliga säkerhetsåtgärder leda till att meddelandet staten försöker förmedla om 

att ett område ska vara tryggt, istället väcker rädsla genom att rikta uppmärksamheten mot att 

säkerheten hotas.  

De belyser även att vissa säkerhetsåtgärder i syfte att reducera terrorhot innebär kontroll 

av utrymmen och byggnader, något som reglerar tillträde och rörlighet i ett område. Med sådana 

säkerhetsåtgärder menas de som syftar till att barrikadera och övervaka. Sådana åtgärder 

reglerar vem som får tillträde till et område kan avskräcka allmänheten från att använda vissa 

områden då känsla av isolering eller känslan av att vara under ständig uppsikt väcks (Coaffee, 

O'Hare, Hawkesworth, 2009, s. 497) 

 

5. PLANERING FÖR TERRORSÄKRING AV OSLO CENTRUM 
 

I denna empiriska del av uppsatsen ämnar jag redovisa forskningsresultaten av min kvalitativa 

undersökning. Resultatet presenteras i planprocessens kronologiska följd – från ett ökat behov 

för säkerhetsåtgärder – till situationen idag. I diskussion- och analyskapitlet som sedan följer 

diskuteras resultatets koppling till de presenterade teoretiska aspekterna, samt till det inledande 

syftet. 

I detta kapitel presenteras hur säkerhetsarbetet i planeringen ser ut i Oslo kommun, mer 

specifikt terrorsäkring av offentliga byggnader och stadsrum. Principplanens vägledande 
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formuleringar och möjlighetsstudiernas utsagor kring trygghet, säkerhet och terrorism 

sammanställs här. En presentation av hur planmyndigheten i Oslos arbete (Plan- og 

bygningsetaten) gällande ämnet ser ut,  samt hur processen ter sig och samarbeten med andra 

myndigheter görs på bakgrund av intervjun med plan- och miljörådgivare Tore Mauseth, 

principplanen samt möjlighetsstudierna för Kirkegata och Stortinget.  

 

5.1 Bakgrunden för arbetet med ett ”terrorsäkert” Oslo centrum 

Enligt Mauseth (2015) kom arbetet med terrorsäkring av stadsrummet först till Plan- og 

bygningsetaten under hösten 2012, det vill säga ungefär ett år efter terrorattacken mot 

Regjeringskvartalet och Utøya. Anledningen till att arbetet med säkerhetsfrågorna sattes igång 

då var att kommunen observerade att staten säkrade sina objekt i centrum akut och plötsligt, 

ofta med mycket enkla medel (Mauseth, 2015). Säkerhetsåtgärderna bestod då oftast av så 

kallade ”Jersey-stenar”, vilket är stora  betongbarriärer som används för att separera körfiler, i 

dagligt tal kallat ”betongsuggor” eller ”betonggrisar”. ”Jersey-stenarna” utplacerades på flera 

områden kring offentliga byggnader i centrala Oslo, exempelvis vid de temporära 

regeringslokalerna i området Kvadraturen (Mauseth, 2015). Staten såg ett behov av 

säkerhetsåtgärder kring dessa byggnader för att tillmötesgå departementens anställda, som av 

förklarliga skäl hade känt sig hotade och otrygga (Mauseth, 2015).  

De nämnda säkerhetsåtgärderna, utplacerade av staten som en reaktion på terrorattacken 

den 22 juli 2011, kom hastigt och oväntat för Plan- og bygningsetaten. Från kommunens sida 

fanns en oro för att sådana säkerhetsåtgärder skulle leda till en fortifikation av stadsrummet 

(Mauseth, 2015). När kommunen såg resultatet av dessa skyddsåtgärder kom de därför till insikt 

att ett samarbete i säkerhetsfrågan behövdes med centrala aktörer på kommunal och statlig nivå, 

eftersom det var staten som utplacerat de temporära säkerhetsåtgärderna (Mauseth, 2015). 

Det var således kommunen själv som tog initiativ till att upprätta en dialog med staten, och 

det är Plan- och bygningsetaten som sedan genom hela processen har lett arbetet (Mauseth, 

2015). Det blev bestämt på hög administrativ nivå hos kommunen och staten att man skulle 

sätta igång ett konkret arbete, vilket resulterade i principplanen. I arbetet med principplan var 

två departement involverade, Kommunal- og moderniseringsdepartementet och Justis- og 

beredskapsdepartementet. Från kommunens sida var Plan- och bygningsetaten samt 

Bymiljøetaten involverade, delaktiga var även Beredskapsetaten och Brann- og redningsetaten. 

Beredskapsetaten är en kommunal myndighet som ansvarar för att kommunens beredskap 

säkerställs på ett tillfredställande sätt (Oslo kommun, 2015c), och Brann- og redningsetaten är 

Oslos kommunala brandförsvar (Oslo kommun, 2015d). I arbetet har det även förts dialog med 

lokala och nationella säkerhetsmyndigheter. Det är med andra ord många som har gett input till 

principplanen, något som är naturligt då det är en komplex fråga (Mauseth, 2015).  

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Temporära säkerhetsåtgärder i form av 

”Jersey-stenar” vid Regjeringskvartalet. Källa: Oslo 

kommun, 2015, s. 11.  

5.2 Utformning av principplanen   

Planarbetet ska visa hur Oslos karaktär som ett öppet, mångfaldigt och fritt tillgängligt 

stadssamhälle med stor grad av arealanvändning i stadskärnan, ska säkerställas samtidigt med 

ökad säkerhet (Oslo kommun 2014a, s. 32, fritt översatt).  

Principplanen är informell i den bemärkelsen att den inte är juridiskt bindande. Den är alltså 

ett principiellt dokument som kommun och stat är överens om, och som ska utgöra en grund 

för det vidare samarbetet och det vidare arbetet med konkreta lösningar (Mauseth, 2015). Det 

innebär lösningar för det vidare arbetet rörande de områden som ligger innanför planen, så att 

åtgärder, principer och sakbehandlingsprocedurer angivna i principplanen kan användas där 

(Mauseth, 2015). Principplanen är godkänd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

och Justis- og beredskapsdepartementet, vilka är de två statliga departement som är involverade 

i arbetet (Oslo kommun, 2014a; Mauseth, 2015).  

Det blev tidigt bestämt av Kontaktutvalget, en styrgrupp för arbetet, att fokus för arbetet 

skulle vara de objekt som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) värderade vara mest utsatta. 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan jämföras med Sveriges Säkerhetspolisen (SÄPO). I 

intervjun med Mauseth (2015) framkom det att så kallade ”crowded places”, det vill säga platser 

med stora folksamlingar och trängsel, som tunnelbanestationer och stora arrangemang, inte 

prioriterades i första rundan av arbetet med säkerhetsåtgärder i Oslo. Detta har enligt Mauseth 

(2015) kritiserats, och under arbetets gång kom frågor angående folktäta platser från flera olika 

håll, speciellt från de som har ansvar för beredskap och arrangemang. Dessa menade att det 

även borde ha arbetats med sådana myllrande och hårdtrafikerade platser i staden (Mauseth, 

2015). Anledningen till att offentliga och skyddsvärda objekt stod i fokus för arbetet har 

sannolikt ett direkt samband med attentatet i Oslo centrum, då det var en offentlig byggnad som 

blev attackerad och inte en öppen offentlig plats eller kollektivtrafik (Mauseth, 2015). Hade det 

varit en annan typ av plats som attackerades den gången hade kanske arbetet med säkringen sett 

annorlunda ut idag, menar Mauseth (2015). Om arbetet ska inkludera sådana folktäta platser i  

framtiden är obestämt. Det har diskuterats men det finns en osäkerhet i om det är Plan- och 

bygningsetatens ansvar att jobba med det i första hand, eller om andra myndigheter bör vara 

drivande i ett sådant arbete (Mauseth, 2015). Ambitioner om att prata med myndigheten för 

beredskap med bakgrund i de senare händelserna i Paris finns, men man ska kanske ha lite is i 

magen innan man gör något, menar Mauseth (2015).  
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5.3 Ansvariga i processen   

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet och Justis- og beredskapsdepartementet 

föreligger flera lokala myndigheter som har ansvar för säkerhet och som har medverkat till 

Principplanen (Mauseth. 2015). Nedan i figur 2. illustreras de statliga och kommunala 

myndigheter som varit medverkande i detta arbete. Under Justis- og beredskapsdepartementet 

har Politidirektoratet (POD), den norska motsvarigheten till Polismyndigheten i Sverige, och 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), den norska motsvarigheten till Säkerhetspolisen (SÄPO) i 

Sverige, bidragit till principplanen. Statsbygg, som ligger under Kommunal- og 

moderniseringsdepartemenet, har ansvaret för att följa upp många av projekten inom 

principplanen, bland annat de i Kvadraturen för att ersätta ”Jersey-stenarna” som står där nu 

med mer permanenta lösningar. Statsbygg är även ansvariga för byggnationen av 

Regjeringskvartalet (Mauseth, 2015). I kommunen är det främst Plan- og bygningsetaten samt 

Bymiljøetaten som har samarbetat om principplanen och de möjlighetsstudier som finns idag 

(Mauseth, 2015). De åtgärder som Plan- og byggnadsetaten är med och planerar och genomför 

har förhoppningsvis en positiv effekt även för det arbetet som myndigheten för beredskap, och 

myndigheten för brand och räddning gör vid exempelvis Grand Hotel (som ligger vid 

Stortinget) vid stora evenemang (Mauseth, 2015). Att arbetet med principplanen kan ge positiva 

effekter för säkerhetsarbetet på andra områden än det som det egentligen planeras för, anser 

Mauseth (2015) vara positivt. Plan- og bygningsetaten har på grund av detta försökt hålla en 

dialog med de övriga myndigheter som har behov av akut åtkomst till vissa områden genom 

avspärrningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Statliga och kommunala myndigheter som varit med i utarbetandet av principplanen. 

Källa: utarbetad på bakgrund av information från Mauseth (2015)  

5.4 Planprocessen 

I arbetet med terrorsäkring av stadsrummet är principplanen det styrdokument som den 

kommunala planeringen rättar sig efter, i övrigt använder de sig av den erfarenhet och 

kompetens som finns i Plan- och bygningsetaten inom typiska teman som arkitektur, 

landskapsarkitektur, trafik, stadsliv och design. Det förs även en dialog mellan alla parter som 

är intresserade av att säkra objekten (Mauseth, 2015) .  

Hur processen ter sig är väldig situation- och platsberoende (Mauseth, 2015). I 

planprocessen är konceptvalutredning (KVU) något både staten och Plan- och bygningsetaten 

använder sig av i större grad, vilket innebär att lösningarna ses på en mer överordnad nivå till 

Kommunal- og 
moderniserings-
departementet 

Statsbygg 

Justis- og 
beredskapsdepartementet

Politidirektoratet 
(POD)

Politiets 
sikkerhetstjeneste 

(PST)

Plan- og 
bygningsetaten

Bymiljøetaten

Statliga myndigheter Kommunala myndigheter 



19 
 

att börja med, för att sedan ta fram ett underlag för vad som faktiskt ska genomföras. En 

konceptvalutredning består av fem faser; behovsanalys, sätta ramverk för åtgärder, 

möjlighetsstudie,  analys av alternativ gett i möjlighetsstudie, och slutligen tas riktlinjer för 

projektfasen fram (Olje- og energidepartementet, 2014, s. 4). I arbetet med Kirkegata har en 

konceptvalutredning gjorts, och enligt Mauseth (2015) kommer det sannolikt komma allt flera 

sådana. I vilken utsträckning det kan användas beror på hur svår problemställningen är och hur 

stor andel av gaturum och stadsrum som berörs (Mauseth, 2015). Enligt Mauseth (2015) 

organiseras planprocessen i stort sätt som så att olika samarbetsgrupper etableras mellan 

nationell och kommunal nivå. Arbetet med principplanen har varit med på att ombesörja att en 

dialog upprätthållits mellan kommun och stat, något som enligt Mauseth (2015) underlättar 

senare behandling av säkerhetsåtgärderna  i kommunen när de är föreslagna från aktörernas 

egen sida.  

I den initierande fasen av arbetet genomfördes riskanalyser för att bedöma de offentliga 

byggnadernas värde för samhället, samt aktuella hot och sårbarhet för att dimensionera 

åtgärderna. Informationen här är sekretessbelagd och således inte tillgänglig för offentligheten 

(Oslo kommun, 2014, s. 14). Något som varit en genomgående utmaning i arbetet är att 

säkerhetsåtgärder relaterade till byggnader i sig inte uppfyller den säkerhetsnivå som krävs. För 

att uppnå en försvarbar grundsäkring krävs även åtgärder relaterat till trafik i närområdet, som 

kan hindra fordon i att komma nära de aktuella byggnaderna (Oslo kommun, 2014a, ss 14-15; 

Mauseth, 2015). Med grundsäkring menas säkerhetsåtgärder som ska kunna möta en 

normalsituation, alltså minsta krav till standard för säkring  av värden som information, 

byggnader, objekt och människor (Oslo kommun, 2014a, s. 2).  

De temporära åtgärderna har varken tillfredställande kvaliteter vad gäller säkerhet eller 

estetik, och arbetet gick därför ut på att införskaffa material som skulle användas för att spärra 

av gator och som kan bytas ut med de nuvarande temporära åtgärderna (Oslo kommun, 2014a, 

s. 15). Detta är dock en tidskrävande process, både på grund av regler för hur material ska 

införskaffas, samt att tillfredställande produkter i dagsläget inte finns i Norge och att de därför 

måste beställas från utlandet (Oslo kommun, 2014a, s. 15). Enligt Mauseth (2015) innebär det 

att det under en period kan bli aktuellt att ändra de redan etablerade betongbarriärerna fram tills 

permanenta lösningar är projekterade, ansökta om och uppförda.  

Planprocessen i arbetet med terrorsäkring inleddes med principplanen, därefter följde 

möjlighetsstudierna för Stortinget och Kirkegata. När alternativ för åtgärder är föreslagna och 

godkända objektägare, ska en reguleringsplan (detaljplan) upprättas i de fall det behövs. I annat 

fall går processen vidare direkt på byggansökan som ska behandlas av Plan- og bygningsetaten, 

och därefter kan utarbetandet av säkerhetsåtgärderna initieras (Mauseth, 2015). Processen så 

som den har sett ut illustreras i  figur 3.  
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Figur 3. Planprocessen med eller utan reguleringsplan så den varit organiserad i det 

kommunala planarbetet med terrorsäkring av stadsrummet i Oslo centrum. Källa: utarbetad 

på bakgrund av information från Mauseth (2015) 

5.5 Lagstiftningen 

Lagstiftningen som reglerar Plan- og bygningsetatens arbete är Plan- og byggningsloven samt 

statliga riktlinjer, dock inga som är riktade speciellt mot säkerhet i den form de jobbar med nu 

(Mauseth, 2015). Plan- og bygningsloven motsvarar Plan- och bygglagen i Sverige. På 

plansidan är det de statliga riktningslinjerna som är ledande och som prioriteras i planerna. Sen 

finns Sikkerhetsloven (Säkerhetslagen) som Plan- och bygningsetaten inte ansvarar efter, men 

som innebär att staten kan komma in och genomföra den typ av akuta säkerhetsåtgärder som 

vid bland annat Stortinget och Kvadraturen (Mauseth, 2015). Staten kan följaktligen placera ut 

varianter av akuta säkerhetsåtgärder med medhåll av Sikkerhetsloven, utan att Plan- og 

bygningsloven spelar någon roll (Mauseth, 2015).  

Att staten går in och använder Sikkerhetslovens bestämmelser om objektsäkerhet är 

oönskat från kommunens sida, och principplanen gjordes bland annat för att tillmötesgå staten 

i säkerhetsfrågan och komma överens om några riktlinjer, både i förhållande till kvalitet och 

standard på de säkerhetsåtgärder som ska genomföras (Mauseth, 2015). På så sätt hade Plan- 

och bygningsetaten enligt Mauseth (2015) hela tiden ”en hand på ratten” och kunde vara med 

på att behandla förslagen efter Plan- og bygningsloven och på så sätt säkerställa en estetik och 

funktionalitet som ger stadslivet mervärde för stadens användare. För Plan- och bygningsetaten 

var det viktigt att de faktorerna också får en hög prioritet på lik linje med det att förhindra en 

eventuell händelse som en terrorattack (Mauseth, 2014).  

5.6 Förebilder i arbetet med terrorsäkring i Oslo  

I arbetet med principplanen och möjlighetsstudierna har säkerhetsåtgärderna genomförda i 

London varit en förebild (Oslo kommun, 2014a, s. 32; Mauseth 2015). London har i likhet med 

Oslo en koncentration av regeringskontor i centrum, och därför anses säkerhetsåtgärderna 

genomförda där kunna appliceras i Oslo (Oslo kommun, 2014a, s. 32). I London har åtgärderna 
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byggt på ett koncept om öppenhet och tillgänglighet för gångtrafik med få avspärrade zoner, 

något Plan- og bygningsetaten anser vara viktigt (Mauseth, 2015). Det är även ansett vara 

viktigt med nedtonade och integrerade säkerhetsåtgärder av hög kvalitet ur både ett 

säkerhetsperspektiv och ett estetiskt perspektiv (Oslo kommun, 2014a, s. 32  

Att säkerställa en öppen och tillgänglig stad har varit viktigt i arbetet med säkerhetsåtgärder 

i London, och både synliga och ”osynliga” eller dolda säkerhetsåtgärder har byggts in i 

stadsmöbler och gatuprofiler (Oslo kommun, 2014a, s. 10). Enligt principplanen (Oslo 

kommun, 2014a, s. 10) har även stor vikt lagts vid att konventionell kriminalitet kan reduceras 

genom design av stadsrum i Storbritannien, så kallad ”Crime Prevention Through 

Environmental Design”.  

5.7 Principer för terrorsäkring av Oslo centrum 

I arbetet med säkerhetsåtgärder är utmaningen att hitta rätt balans mellan stadsliv och 

säkerhetskrav (Oslo kommun, 2014a; Mauseth, 2015). Å ena sidan finns behovet av ökad 

säkerhet, som kräver att tillgängligheten styrs och att det finns krav på lösningar. Å andra sidan 

finns behovet av ett vitalt stadsliv, vilket kräver öppen tillgänglighet och flexibla lösningar 

(Oslo kommun, 2014a, s. 13). Av principplanen framgår att ”integrerad säkerhet” är en form av 

säkerhetsåtgärd som är aktuell i arbetet med terrorsäkring i Oslo centrum. Med ”integrerad 

säkerhet” menas säkerhetsåtgärder designade för att vara en del av en enhetlig fysisk miljö, 

något som passar sig speciellt bra i en stadsmiljö där säkerhetsåtgärder inte bör vara för 

framträdande (Oslo kommun, 2014a, s. 13). Målet med de integrerade säkerhetsåtgärderna är 

att de ska bidra till en estetisk och funktionell uppgradering, samt reducera behovet för 

temporära barriärlösningar som har använts vid utsatta byggnader i Oslo centrum (Oslo 

kommun, 2014a, s. 13). De integrerade säkerhetsåtgärderna ska även verka avskräckande för 

potentiella hot samtidigt som de ska signalera ett tillgängligt, öppet och tryggt stadsrum för dess 

besökare (Oslo kommun, 2014a, s. 13).   

 

5.7.1 Gatunätet och mötesplatser  

En omfattande stadslivsundersökning genomfördes av Oslo kommun i 2014 (Oslo kommun, 

2014b). Undersökningen kartlägger rörelse- och aktivitetsmönstret i Oslos stadskärna, och 

visade att det i dag finns för få attraktiva och demokratiska mötesplatser i centrala Oslo.  

Säkerhetsåtgärdernas utformning kan komma att påverka tillgängligheten i centrum, men kan 

samtidigt lägga till rätta för ”en välfungerande, attraktiv centrumkärna” (Oslo kommun, 2014a, 

s. 12).   

”Walkability” är ett mätinstrument på hur anpassat ett område är för att röra sig till fots, 

och är ett viktigt koncept i stadsplanering speciellt för hållbar urban design (Oslo kommun, 

2014a, s. 20). Det är därför också viktigt att det tas hänsyn till i utarbetandet av principer för 

säkerhetsåtgärder och säkerhetszoner (Oslo kommun, 2014a, s. 20). Oslo centrums topografi 

gör det till ett område som är relativt lätt att gå i, och undersökningar visar att omkring 40 % av 

resorna i Oslo sker till fots (Oslo kommun, 2014a, s. 20). En hög närvaro av fotgängare bidrar 

enligt principplanen (Oslo kommun, 2014a, s. 20) ofta till att öka andras trygghetskänsla och 

de representerar social kontroll i stadsrummet. Vart de gående väljer att röra sig är viktigt för 

handel och service, och det är därför viktigt att det befinner sig i områden med hög grad av 

tillgänglighet för de gående med plats att röra sig, stanna upp och se omgivningarna eller sätta 
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sig ner för att vila (Oslo kommun, 2014a, s. 20). För en levande stadskärna är attraktiva 

mötesplatser nödvändigt (Oslo kommun, 2014a, s. 20). Mötesplatser som parker, gågator, torg 

och lekplatser kan även användas till servering, konserter och liknande, dock är det avgörande 

att det finns demokratiska stadsrum där alla kan uppehålla sig fritt utan att behöva speciellt 

tillträde eller betala avgifter (Oslo kommun, 2014a, s. 20). För att realisera Oslo kommuns mål 

om en levande centrumkärna måste säkerhetsåtgärderna ge största möjliga trygghetsupplevelse 

till dess användare (Oslo kommun, 2014a, s. 20). Gaturum med begränsad åtkomst för fordon 

och bredare gator eller gågator som en följd av säkerhetsåtgärder anses kunna bidra positivt till 

stadsrummet samt skapa nya mötesplatser (Oslo kommun, 2014, s. 20).  

  

5.7.2 Strategi, principer och riktlinjer för grundsäkring av stadsrum i centrum  

Med principplanen har ett förslag för strategi för grundsäkring av stadsrummen i centrum 

utarbetats, där det önskas ett öppet, tryggt, och tillgängligt Oslo centrum (Oslo kommun, 2014a, 

s. 26). Denna strategi ämnar bland annat upprätta en tillfredsställande avskärmning mot 

fordonsburet explosivt material, samtidigt som det grundläggande tillgänglighetsbehovet för 

stadens verksamhet ska tas till vara (Oslo kommun, 2014a, s. 26). En av strategins ambitioner 

är att principer för integrerad säkerhet ska ligga till grund för utformningen av 

säkerhetsåtgärder, samt att den fysiska utformningen och användningen av spärrmaterial ska ha 

hög kvalité och vara anpassad utifrån behov och platsens karaktär (Oslo kommun, 2014a, s. 

26). Bakom denna strategi låg åtta principer för att reducera sårbarhet. Då fordonsburet 

explosivt material ansågs kunna göra större skada på människor och byggnadsmateriel består 

de flesta principerna för säkerhet av åtgärder för att säkerställa största möjliga avstånd mellan 

fordon och byggnad (Oslo kommun, 2014a, s. 27). För att säkerställa ett sådant avstånd finns 

principer om att använda sig av avspärrningsmaterial som konst, öppet vatten i form av en 

vattengrav, alla typer vila och rekreationsmöbler, och aktivitetsmöbler för barn eller andra 

grupper som är integrerade i platsen på ett sådant sätt att man inte omedelbart förbinder detta 

med säkerhetsåtgärder (Mauseth, 2015).  

I principplanen illustreras åtta principer för ökad terrorsäkring som ligger till grund för den 

utarbetade strategin. Den första principen (i) gäller koncentration av verksamheter som kräver 

skydd för att omfånget och utbredningen av de nödvändiga säkerhetsåtgärderna kan 

koncentreras till ett område (Oslo kommun, 2014a, s. 28).  

Passiv övervakning i form av iakttagelse och observation både från andra byggnader samt 

genom närvaro av andra människor är den andra principen (ii) som ska öka terrorsäkringen i 

Oslo centrum. ”Ögon och öron” i centrum nämns i principplanen som trygghetsskapande och 

kriminalitetsförebyggande. Med ”ögon och öron” i centrum menas närvaro av andra, och ett 

yrande stadsliv och starkt näringsliv kan bidra till sådan närvaro (Oslo kommun, 2014a, s. 22).  

Sedan följer en tredje princip (iii) som behandlar avstånd, och med avstånd menas största 

möjliga säkerhetszon kring objektet som kräver ökat antal säkerhetsåtgärder. Säkerhetszonen 

syftar till att reducera hotnivån samt den potentiella risken för skada på människor och material, 

samtidigt som den inte är till hinder för stadslivet och stadens funktioner (Oslo kommun, 2014a, 

s. 28). Enligt Mauseth (2015) har det funnits diskussion kring frågan om säkerhetszoner, där 

några menar att om denna spärrlinje läggs i stort avstånd från Stortinget, Regjeringskvartalet 

eller andra objekt så vill det vara mycket svårare att koppla säkerhetsåtgärderna mot det objektet 
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som ska säkras, eftersom spärrlinjen och objektet inte kommer ses samtidigt (Mauseth, 2015). 

Är säkerhetsåtgärder däremot placerade väldigt nära ett objekt kan sambandet uppfattas lättare 

och tidigare, och användare av stadsrummet kan uppleva otrygghet när de observerar och rör 

sig på en gata eller ett stadsrum där dessa åtgärder är mer eller mindre framträdande eller 

dominerande (Mauseth, 2015). Sedan måste omfånget av säkerhetsåtgärderna dimensioneras 

upp desto närmre objektet spärrlinje är för att kunna reducera hastigheten till ett fordon 

(Mauseth, 2015). Om hastigheten för fordon däremot kan begränsas kan åtgärderna sannolikt 

göras i mycket mindre skala (Mauseth, 2015). 

 Den fjärde principen (iv) behandlar fordonshastighet. För att reducera skadeeffekten vid 

en eventuell terrorattack ämnar man utforma körbara ytor på ett hastighetsreducerande sätt. 

Detta då om en liten reduktion av hastighet ges, kommer det medföra en stor reduktion energi 

från fordonsburet explosivt material (Oslo kommun, 2014a, s. 28).  

Den femte (v) principen handlar om upprättande av fysiska barriärer mot fordon. Viktigt 

är dock att dessa barriärer inte är till hinder för mjuka trafikanter som gående och cyklister 

(Oslo kommun, 2014a, s. 28).  

En indelning av stadsrummet graderat efter offentlighet är den sjätte principen (vi), där en 

sådan indelning anses kunna förenkla möjligheten till en lämplig och effektiv kontroll- och 

övervakningsnivå (Oslo kommun, 2014a, s. 29).  

Den sjunde principen (vii) behandlar också offentliga stadsrum, där väldefinierade 

åtkomster samt definierade gränser ska underlätta placering samt genomförande av 

kontrollåtgärder (Oslo kommun, 2014a, s. 29). Den åttonde och sista principen (viii) behandlar 

parkering, där det anses önskvärt med etablering av parkering på en annan plats eller i en annan 

byggnad om möjligt (Oslo kommun, 2014a, s. 29).     

Av principplanen framgår även riktlinjer för hur säkerhetsåtgärder i anslutning till 

offentliga byggnader ska utformas och behandlas (Oslo kommun, 2014a, s. 52). Dessa riktlinjer 

är följande:  

a. Säkerhetsåtgärder mot fordon ska baseras på principerna för integrerad säkerhetsdesign 

med vikt på platsanpassad utformning, arkitektur och kulturarv.  

b. Det ska tillrättaläggas för att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig ohindrat genom 

de zoner som är en del av det offentliga plats- och gatunätet i centrum. En universell 

utformning och god läsbarhet ska säkerställas.  

c. Utformningen bör ge en upplevelse av öppenhet och söka att tillföra kvaliteter som 

upplevs vara positiva för stadens användare:  

 Principerna ur estetisk synvinkel ska ligga till grund för materialval och 

utformning.  

 Åtgärderna bör inneha god materialkvalitet. Pollare som säkerhetsåtgärder 

måste användas på så sätt att det inte leder till en monoton och standardiserad 

stadsrumsutformning. 

 Åtgärderna bör eftersträva en varierad stadsrumsdesign och ta i bruk olika typer 

av åtgärder som syftar att spärra för fordon, som specialutformade stadsmöbler 

eller en kombination av platsanpassad användning av redan godkända 

säkerhetsåtgärder som bänkar, krukor och cykelställ. 
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 Användande av stadsrums- och terrängbearbetning i kombination med 

traditionella säkerhetsåtgärder i form av spärrar för fordon där det passar sig, 

bör eftersträvas.   

d. För utryckningsfordon måste flexibel in- och utresande vid alla tidpunkter säkerställas 

(Oslo kommun, 2014a, s. 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Möjlighetsstudier  

Efter principplanen utarbetades två möjlighetsstudier: en för Kirkegata och en för Stortinget. 

Möjlighetsstudien för Kirkegata kom först under våren 2014, ungefär ett och ett halvt år efter 

att arbetet initierades 2012 (Mauseth, 2015). Den är utarbetad av den danska arkitektbyrån Gehl, 

som har erfarenhet av utformning av gator och stadsrum utifrån säkerhet i andra projekt 

(Mauseth, 2015).  

Det var Plan- och bygningsetaten som satte igång och genomförde arbetet med 

möjlighetsstudien för Kirkegata, då de ville försöka få på plats en överenskommelse kring 

gatuanvändning, samt vilken roll Kirkegata skulle få i tiden fram till Regjeringskvartalet är 

inflyttningsklart i 2025 och även efter det (Mauseth, 2015). Studien gjordes i syfte att visa några 

möjliga åtgärder för säkring av de tre departement som har sina temporära kontor i Kirkegata, 

samt Norges Bank som också ligger på Kirkegata (Mauseth, 2015; Gehl, 2014 s. 5). Det har 

enligt Mauseth (2015) varit en utmaning för Plan- och bygningsetaten att koordinera 

departementen och Norges Bank så att de och kommunen har samma ambitioner och samma 

infallsvinklar till åtgärder som ska realiseras på kort och lång sikt.  

Möjlighetsstudien ämnar även visa hur Kirkegata kan fungera som en sambruksgata 

(”shared space”) med säkerhetsåtgärder, som stimulerar ett tryggt, varierat och upplevelserikt 

stadsliv (Gehl, 2014, s. 5). Frågan kring hur gatan ska nyttjas har enligt Mauseth (2015) varit 

svår, och både gågata, cykelgata och sambruksgata (”shared space”) har diskuterats men de har 

inte landat på något än.  

En av huvudutmaningarna med möjlighetsstudien var hur de skulle integrera de fordrade 

säkerhetsåtgärderna kring departementen utan att skapa barriärer eller ingjuta otrygghet (Gehl, 

2014, s. 5). I möjlighetsstudien anges koncept för Kirkegata, där ambitionen är att de 

säkerhetsåtgärder som implementeras i syfte att skydda departementen från en eventuell attack 

ska vara integrerade i stadsbilden, och ska inte upplevas som säkerhetsåtgärder utan som 

Figur 4. Exempel på utformning av 

säkerhetsåtgärder i form av cykelställ.  

Källa: Oslo kommun, 2014a, s. 47. 
 

Figur 5. Exempel på utformning av 

säkerhetsåtgärder i form av bänkar.  

Källa: Oslo kommun, 2014a, s. 48. 
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föremål som är en del av Kirkegatas identitet, estetik och funktionalitet (Gehl, 2014, s. 22). Ett 

starkare stadsliv på Kirkegata ska uppnås genom att arbeta med platser som stödjer närings- 

och handelslivet. Dessa platser ska igen inneha säkerhetsåtgärder i anknytning till 

departementen som ska ha olika funktioner så att de kan ge mervärde till stadslivet och ha en 

estetiskt tilltalande gestaltning samtidigt som de ökar säkerheten (Gehl, 2014, s. 23). 

Säkerhetsåtgärder med flera funktioner kan exempelvis innebära användande av belysning, 

stadsmöbler, konst och blomkrukor (Gehl, 2014, s. 15). Alla säkerhetsåtgärder kring 

departementen och Norges Bank ska inneha flera sådana funktioner (Gehl, 2014). 

Stadsmöblerna och säkerhetsåtgärderna ska interagera med de omkringliggande 

byggnaderna (Gehl, 2014, s. 25), vilket exempelvis kan innebära att stadsmöbler i form av 

bänkar fungerar som en del av uteserveringen vid caféer och restauranter i Kirkegata. Ett 

exempel på hur Kirkegata kan komma att se ut när arbetet med Kirkegata är färdigställt 

illustreras i figur 7.   

 

 

Arbetet med möjlighetsstudien för Stortinget inleddes av Stortinget själva då de sent våren 

2013 bad Oslo kommun att genomföra några avspärrningsåtgärder i Akersgata som går bakom 

Stortinget. Stortinget ville då att bilar helst inte skulle tillåtas i det kvarteret (Mauseth, 2015). 

Baserat på Stortingets förfrågan togs ett snabbt beslut om temporära säkerhetsåtgärder i form 

av bommar sommaren 2013. Efter att beslutet togs kom bommarna snabbt på plats och 

Akersgata är idag (2015) stängd för biltrafik (Mauseth, 2015). I tiden som följt har kommunen 

och Stortinget utvärderat hur åtgärden har fungerat, vilket är ett arbete som inkluderades i 

möjlighetsstudien för Stortinget där även Akersgata ingår. Med möjlighetsstudien ville Plan- 

og bygningsetaten utforma ett flertal idéer för åtgärder. Dessa åtgärder skulle inte bara vara 

aktuella på Akersgata, utan vara aktuella för hela stadsrummet kring Stortinget. 

Möjlighetsstudien utarbetades vintern 2014 av arkitektbyråerna SLA och COWI på uppdrag av 

Plan- og bygningsetaten. I möjlighetstudiens inledande visionen står följande: ”Stortinget är 

Norges demokratiska mittpunkt och en symbol för det öppna och fria Norge. Området kring 

Figur 7. Förslag till framtida utformning 

av Kirkegata med integrerade 

säkerhetsåtgärder i form av bland annat 

bänkar. Källa: Gehl, 2014, s. 40. 

Figur 6. Temporära säkerhetsåtgärder 

i Kirkegata i form av ”Jersey-stenar”.  

Källa: Gehl, 2014, s. 17. 
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Stortinget måste därför samtidigt vara säkert och öppet – tryggt och fritt” (SLA och COWI, 

2015, s. 6). Av denna anledning ämnar möjlighetsstudien skapa en rad integrerade 

säkerhetsåtgärder som samtidigt säkerställer skonsamma, demokratiska och respektfulla 

ingrepp i de historiska omgivningarna (SLA och COWI, 2015, s. 6).  

Studieområdets geografiska utsträckning illustreras i figur 8. Av möjlighetsstudien framgår 

det att de viktigaste målsättningarna för säkerhetsåtgärderna är att reducera 

genomgångstrafiken längs Stortingsbyggnaden samt etablering av en säkerhetszon utanför 

fasaden (SLA och COWI, 2015, s. 9). Enligt möjlighetsstudien ska utformningen av området 

kring Stortinget skapa trygghet genom en överskådlig design, passiv övervakning, humana 

säkerhetsåtgärder, god ”walkability”, förebyggande åtgärder samt trygghetsskapande belysning 

(SLA och COWI, 2014, s. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustration 

av      studieområdet 

för möjlighetsstudien 

för Stortinget.   

Källa: SLA och 

COWI, 2015, s. 9.  
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Idéerna i möjlighetstudien för Stortinget behandlar hur det går att mer konkret använda sig 

av platser och gator och vad för sorts innehåll som kunde prägla stadsrummen, om ändringar 

skulle genomföras eller om området skulle behållas som det var tills vidare (Mauseth, 2015; 

SLA och COWI, 2014). Stadsrummen kring Stortinget är väldigt viktiga offentliga platser i 

hjärtat av Oslo centrum, och en hög standard på eventuella åtgärder som görs både temporärt 

och permanent är således viktig (SLA och COWI, 2015; s. 12; Mauseth, 2015). Av den 

anledningen har mycket tid lagts på att ta fram de bästa alternativen för området, och i 

möjlighetsstudien presenteras fyra alternativa lösningar för gatorna och stadsrummen kring 

Stortinget (SLA och COWI, 2014). En slutgiltig lösning har inte bestämts, men Plan- og 

bygningsetaten skickade i februari 2015 en rekommendation till Stortinget som liknar alternativ 

två i möjlighetsstudien. Rekommendationen samt dagens situation finns illustrerat i bilaga 4. 

Stortingen har nu övertagit det konkreta ansvaret med att fullfölja processen och avgöra hur 

arbetet som återstår ska genomföras (Mauseth, 2015). För att få på plats konkreta lösningar har 

det från kommunens sida önskats att Stortinget i detta viktiga arbete genomför en 

arkitekttävling och att lösningarna gärna bygger vidare på de lösningar som ges i 

möjlighetsstudien, vilka också ger en stor bank av konkreta idéer på hur dessa spärrlinjer ska 

utformas på annat sätt än med hjälp av höj- och sänkbara pollare (Mauseth, 2015). Enligt 

Mauseth (2015) har Stortinget ansett att förstärkning av väggar och fönster, strategisk placering 

av viktiga rum i byggnaden, samt barriärer i direkt anknytning till byggnaden är tillräckliga 

säkerhetsåtgärder. Detta har då igen enligt Mauseth (2015) lett till en längre planeringsprocess 

i detta fall.  

För Plan- och bygningsetaten har det varit viktigt att säkerhetsåtgärderna ger mer tillbaka 

till staden än bara en konkret spärrlinje (Mauseth, 2015).  I januari 2016 kommer den första 

förändringen i arbetet med säkerhetsåtgärderna, då i form av höj- och sänkbara pollare som 

ersätter den vägbom som nu finns i korsningen mellan Karl Johans gate och Akersgata 

(Mauseth, 2015).  

5.9 Framtiden  

En reguleringsplan för Akersgata ska vara klar december 2016 (Mauseth, 2015). När 

reguleringsplanen är genomförd kan Stortinget förbereda säkerhetsåtgärderna genom 

projektering och bygglovsprocess som sker genom Plan- och bygningsetaten (Mauseth, 2015). 

För några av de andra områdena runt Stortinget kan fallet vara att åtgärder genomförs utan 

reguleringsplan, och istället går direkt på en byggansökansprocess i den grad det finns behov. I 

sådana fall används tidigare vidtagna reguleringsplaner och uppgiften löses utifrån de 

bestämmelser som står i dem (Mauseth, 2015). En reguleringsplan kommer behövas om 

åtgärderna blir mer omfattande än intentionen i möjlighetsstudien är, då åtgärderna kommer 

behöva diskuteras med flera myndigheter. Enligt Mauseth (2015) är det egentligen det som är 

skillnaden mellan en reguleringsplan och en byggansökan. När en reguleringsplan används 

finns genast många fler som har rätt till medbestämmande och insyn (Mauseth, 2015).  

Säkerhetsåtgärderna i Akersgata kan enligt Mauseth (2015) påbörjas under 2018 om allt 

går enligt planen, och för de andra områdena kan det gå ännu snabbare i de fall där en 

reguleringsplan inte behövs. Om upprättandet av de planerade säkerhetsåtgärderna påbörjas 
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under 2018 innebär detta att arbetet från och med att de började  2013 har tagit 5 år. Detta är att 

betrakta som lång tid enlig Mauseth (2015). 

6. DISKUSSION OCH ANALYS 

I denna del av uppsatsen ämnar jag analysera resultaten av min undersökning. Detta kapitel 

presenteras uppdelat utifrån respektive frågeställning. Jag analyserar kvalitativt den data jag 

undersökt och tidigare presenterat, samt diskuterar resultaten. Denna analys och diskussion 

skall sedan ligga till grund för en sammanfattande slutsats.  

6.1 Ett förändrat behov för säkerhet  

Inledningsvis ställdes frågan om hur den kommunala planeringen för terrorsäkring av det 

offentliga rummet sett ut. Säkerhetsfrågor i den kommunala planeringen hade inte beaktats i 

någon större grad innan den 22 juli 2011, vilket framkom i intervju med Mauseth (2015) och i 

Paizs (2013) studie. Att arbetet överhuvudtaget inleddes var en konsekvens av att staten säkrade 

sina objekt med temporära åtgärder, i huvudsak i form av ”Jersey-stenar” (Mauseth, 2015).  Om 

inte staten hade bestämt sig för att skydda sina objekt i Oslo med akuta och temporära 

säkerhetsåtgärder i form av bland annat ”Jersey-stenar”, hade vi kanske inte sett den 

utvecklingen mot större projekt inriktade på säkerhet som principplanen och de påföljande 

möjlighetsstudierna för Stortinget och Kirkegata. Min undersökning visar att kommunen i regi 

av Plan- og bygningsetaten själva tog ansvar för att få igång arbetet med permanenta 

säkerhetsåtgärder kring Stortinget och i Kirkegata, på grund av det de såg som temporära 

säkerhetsåtgärder med negativa konsekvenser för stadslivet och den estetiska gestaltningen av 

stadsrummet.  

Att staten eller ägare av andra objekt i riskzoner sätter upp säkerhetsåtgärder i syfte att 

skydda sina objekt och visa att terrorhot tas på allvar är inte nytt eller unikt för Oslo, något som 

kan ses i diskursen kring synliga säkerhetsåtgärders påverkan på stadslivet (Coaffe et al., 2009; 

Coaffee 2009; Nemeth och Hollander 2010). Av det teoretiska kapitlet framkom att ”target 

hardening” i form av tydliga säkerhetsåtgärder kan visa en plats sårbarhet (Molotoch, 2003, s. 

682; Coaffee et. al., 2009, s. 497), och att ”Jersey-stenar” har troligtvis ingen, eller väldigt liten, 

effekt (Molotoch, 2003, s. 682). Detta då sådana fysiska barriärer är menade att skydda mot en 

eventuell explosion, men istället för att vara nedbäddade i marken befinner de sig på ytan, vilket 

innebär att ett fordon fyllt med explosivt material kan putta stenarna åt sidan och tränga in i 

säkerhetszonen (Molotoch, 2003, s. 682).  

Att sådana temporära åtgärder kan ge konsekvenser för social interaktion i stadsrummet är 

en annan negativ konsekvens enligt flera (Mauseth, 2015; Coaffe et al., 2009; Coaffee 2009; 

Nemeth och Hollander 2010). Nemeth och Hollander (2010) ifrågasatte om säkerhetszonerna 

kunde leda till slutet på det offentliga rummet, och i intervjun med Mauseth (2015) framkom 

det att kommunen var oroliga för en fortifikation av stadsrummet på grund av att allt fler ägare 

och förvaltare av stadsrummet fann ett behov av att skydda sina objekt.  

Av 22 juli-rapporten (Bech Gjørv et al., 2012, s. 442) framkom det att Norge har haft en 

tradition med att inte tillämpa synliga säkerhetsåtgärder och fysiska barriärer, vilket har varit 

en styrka för ett ”inkluderande, öppet och demokratiskt samhälle” (Bech Gjørv et al., 2012, s. 

442). Samtidigt rekommenderar 22 juli-kommissionen att säkerhetslagens (sikkerhetslovens) 

bestämmelser som ålägger åtgärder för säkring av objekt ska genomföras på ett offensivt sätt 



29 
 

(Bech Gjørv et al., 2012, s. 458). Paradoxen blir att statens användande av säkerhetslagen har 

resulterat i att de temporära säkerhetsåtgärderna och fysiska barriärerna upplevs som en 

bromskloss för det öppna och demokratiska samhället som eftersträvas. Detta visar att det finns 

en svår en balansgång mellan behovet för ett ökat antal säkerhetsåtgärder och ett öppet och 

levande stadsrum. Att denna svåra balansgång varit en av huvudfrågorna i utformningen av 

både principplanerna och möjlighetsstudierna framkom i dokumenten och i intervju med 

Mauseth (2015).    

6.2 Planeringsprocessen i terrorismens efterdyningar   

Fallstudien i Oslo från 2013 kunde inte visa en tendens till förändring i planeringsprocessen 

förankrad i Plan- och bygglagen, varken generellt eller med hänsyn till säkerhet. En förändring 

i lagstiftningen som påverkar det kommunala planarbetet gällande säkerhet kan heller inte ses 

idag enligt Mauseth (2015), något som kan tyda på att det inte funnits behov av en ändring i 

lagstiftningen då involverade parter (kommun och stat) varit överens om behovet för 

permanenta och integrerade säkerhetsåtgärder. Ur Plan- og bygningsetatens synpunkt har 

statens utplacering av temporära säkerhetsåtgärder med hjälp av säkerhetslagen varit 

problematisk, och de ser helst att det inte används på det sättet det har gjort i tiden efter 

terrorattacken den 22 juli 2011 (Mauseth, 2015).  

Enligt Shaftoe et al. (2007) bör säkerhetsåtgärder planeras in i ny design, samt att det bör 

finnas lagstiftning på att nya byggnader, eller byggnader som anses vara i riskzonen för en 

terrorattack, ska designas eller ändras med säkerhetsåtgärder i åtanke. I Norge finns lagstiftning 

som ålägger ägare av byggnader och objekt som måste skyddas mot säkerhetshotande 

verksamhet att företa skyddsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna ska bestå av  en kombination av 

barriärer, detektion, kontroll och respons (Sikkerhetsloven, 1998, § 17 b). Ser man till den 

omfattande utplaceringen av ”Jersey-stenar” som skedde efter den 22 juli 2011 kan det tolkas 

som att lagstiftningen fungerat reaktivt, dock har lagstiftningen inga krav på hur barriärerna ska 

utformas. Hade en sådan lagstiftning utformats med krav till säkerhetsåtgärdernas utformning 

hade den situationen som uppstod när staten säkrade sina objekt hastigt med temporära åtgärder 

möjligtvis kunnat undvikas.    

För att säkerhetsåtgärder mot terrorism i urbana områden ska fungera är det enligt Coaffee 

et al. (2009) viktigt med ett samarbete mellan både statliga, privata och kommunala aktörer vid 

planering, projektering och byggande. Att flera branscher är med i utformningen av lösningar 

är också viktigt för ett fungerande arbete i frågan (Coaffee, O'Hare och Hawkesworth, 2009). 

Ett samarbete mellan staten och kommunen sattes igång efter att det på en hög administrativ 

nivå bestämdes att de tillsammans skulle sätta igång ett konkret arbete för permanenta 

säkerhetsåtgärder, vilket resulterade i principplanen (Mauseth, 2015). I det vidare arbetet 

användes erfarenhet och kompetens inom olika områden som bland annat arkitektur, 

landskapsarkitektur, samhällsplanering, trafik, stadsliv och design. Från kommunens sida har 

principplanen utarbetats under ledning av Plan- och bygningsetaten, som samarbetat med 

Bymiljøetetaten. Andra kommunala myndigheter som Beredskapsetaten och Brann- og 

redningsetaten har bidragit till principplanen med kompetens och erfarenhet. Utöver detta har 

kommunen samarbetat med statliga myndigheter och objektägare, samt fört en dialog med 

lokala och nationella säkerhetsmyndigheter. Det är med andra ord många som har gett input i 

arbetet med principplanen, något som enligt Mauseth (2015) är naturligt då säkerhetsåtgärderna 
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utgör en komplex fråga. I planprocessen som följde principplanen har samarbete också varit 

centralt. Det har inte varit någon ny eller unik typ av planprocess i detta arbete, och 

planprocessen har utförts i form av samarbetsgrupper på nationellt och kommunalt nivå, eller 

genom en konceptvalutredning (KVU). Konceptsvalutredning (KVU) är en typ av planprocess 

som innebär att planerarna och staten tillsammans ser lösningarna på en mer överordnad nivå 

till att börja med, för att sedan ta fram ett underlag för vad som faktiskt ska genomföras. I arbetet 

med Kirkegata har en konceptvalutredning gjorts (Mauseth, 2015).  

Utgår vi från det argument Coaffee, O'Hare och Hawkesworth (2009) framförde är det 

rimligt att tro att arbetet med terrorsäkring av det urbana rummet har varit välfungerande i Oslo. 

Dock har arbetet inte resulterat i några konkreta och fysiska åtgärder till dags dato (2015) och 

arbetet befinner sig fortfarande i en planeringsfas, vilket gör det svårt att analysera hur 

välfungerande resultatet av planeringen är.    

Undersökningen visade att riskanalyser genomfördes i den inledande fasen av arbetet med 

principplanen för att bedöma de offentliga byggnadernas värde för samhället, aktuella hot och 

sårbarhet för att dimensionera åtgärderna. Enligt Atlas (2003, s. 7), inleds arbetet med hot- och 

sårbarhetsanalyser även vid arbete med CPTED-principer. Att planarbetet i Oslo inspirerats av 

arbetet med säkerhetsåtgärder i London framkom av principplanen (Oslo kommun, 2014a) och 

i intervju med Mauseth (2015). Av principplanen framkom även att användandet av CPTED-

principer i säkerhetsfrågor har varit vanligt, och flera likheter kan tyda på att Oslo har anammat 

idén om att använda brottsbekämpande medel för att terrorsäkra Oslo centrum. Dessa likheter 

kommer jag diskutera senare i uppsatsen. 

Undersökningen visade att den kommunala planeringen för terrorsäkring av Oslo centrum 

har varit koncentrerad till regeringsbyggnader. En sådan tydlig inriktning på att skydda 

offentliga byggnader mot explosivt material kan enligt argumentet som Shaftoe et al. (2007) 

framför resultera i en förskjutning till ett annat sätt eller en annan plats att attackera. Shaftoe et 

al. (2007) anser det vara sannolikt att terrorister skiftar inriktning mot mål som är svårare att 

säkra, eller skiftar till ett annorlunda sätt att attackera som en konsekvens av omfattande 

säkerhetsåtgärder kring offentliga byggnader. Detta annorlunda sätt kan vara svårare att 

försvara sig mot. En ny typ av angreppssätt kan vi kanske se spår av idag, då de senaste 

terrorattackerna i Europa snarare handlat om att attackera ”mjuka” mål såsom restauranger, 

hotell och konserter, medan staden fortfarande är upptagen med att bygga skydd för attacker på 

”officiella” mål. Både de temporära säkerhetsåtgärderna utplacerade av staten och de planerade 

säkerhetsåtgärderna initierat av planmyndigheten i Oslo (Plan- og bygningsetaten) verkar 

baseras på den tidigare attacken och inte lika mycket på hur terroristers angreppssätt kan 

utvecklas. Det blir då en ”katt och råtta”-lek där statliga och kommunala myndigheter är 

reaktiva och inte proaktiva.  

6.3 Principiella grunder för arbetet med terrorsäkring av Oslo centrum 

Den andra frågeställningen som undersökningen ämnade besvara gällde vilka strategier, 

principer och riktlinjer för terrorsäkring av Oslo centrum ligger till grund för den kommunala 

planeringen, och hur de uttrycks i planarbetet. I arbetet med terrorsäkring av stadsrummet är 

principplanen det styrdokument som den kommunala planeringen rättar sig efter (Mauseth, 

2015). När strategin utformades för hur Oslo skulle terrorsäkras, låg utmaningen i att hitta rätt 

balans mellan stadsliv och säkerhetskrav (Oslo kommun, 2014; Mauseth, 2015). Som förebilder 
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för arbetet undersöktes London, där de i stor grad har använt sig av planeringskonceptet CPTED 

i arbetet med säkerhetsåtgärder mot terror (Oslo kommun, 2014a). Av det teoretiska kapitlet 

framgick det att flera forskare förespråkar användandet av CPTED:s principer som strategi för 

att möta den svåra balansgången mellan ett ökat säkerhetsbehov och behovet av ett öppet 

stadsliv. Enligt Gulak et al. (2007, s. 312) kan som tidigare nämnts idén att använda CPTED 

vara effektivt om det smidigt inreds i stadens strukturer som en del av en helhetligt fysisk miljö. 

I Oslo framgår det av principplanen att integrerade säkerhetsåtgärder är aktuella, och de ämnar 

bidra till en estetisk och funktionell uppgradering samt reducera behovet för de temporära 

barriärlösningar som har använts vid utsatta byggnader i Oslo centrum (Oslo kommun, 2014a, 

s. 13).  

Atlas (2003, s. 7) förespråkar också användandet av CPTED då det är en planeringsprocess 

där det går att utveckla goda och funktionella lösningar i stället för hastigare problemlösningar 

som ”target hardening”, då sådana kan ge negativa konsekvenser för stadslivet. De integrerade 

säkerhetsåtgärderna ska även verka avskräckande för potentiella hot samtidigt som de ska 

signalera ett tillgängligt, öppet och tryggt stadsrum för dess besökare (Oslo kommun, 2014a, s. 

13). Subtila, integrerade säkerhetsåtgärder som syftar att förhindra terrorism är även något 

Shaftoe et al. (2007) förespråkar.   

Undersökningen av principplanen visade åtta principer som ska ligga till grund för en 

strategi i arbetet med säkerhetsåtgärder. Den andra principen (ii) som beskrivs behandlar passiv 

övervakning och har tydliga likheter med både Jane Jacobs ”eyes on the street” och CPTED-

principen ”natural surveilence”. ”Ögon och öron” i centrum nämns på flera ställen i 

principplanen som trygghetsskapande och kriminalitetsförebyggande. Med ”ögon och öron” i 

centrum menas att närvaro av andra, ett levande stadsliv och starkt näringsliv kan bidra till 

sådan närvaro (Oslo kommun, 2014a, s. 22). Den andra principen (ii) i principplanen syftar till 

passiv övervakning i form av iakttagelse och observation både från andra byggnader samt 

genom närvaro av andra, och enligt Gulak et al. (2007, s. 309) kan sådan övervakning 

genomföras med strategisk placering av fönster och utplacering av attraktiva caféer och affärer.  

Principplanen nämner att det för handel och service är viktigt med hög grad av 

tillgänglighet för de gående med plats att röra sig, stanna upp och eller sätta sig ner för att vila. 

Säkerhetsåtgärderna kan ge denna tillgänglighet kring exempelvis Stortinget där en av de mest 

trafikerade gatorna, Karl Johan, ligger i direkt anknytning. Denna gata innehar flera attraktiva 

affärer, kaféer och restauranger. I rekommendationen som Plan- og bygningsetaten skickade 

till Stortinget (se bilaga 4) har Karl Johan föreslagits som gågata i den delen som ligger vid 

Stortinget, vilket erbjuder större möjligheter för gående att röra sig utan hinder. Enligt 

principplanen anses mötesplatser som gågator, parker, torg och lekplatser nödvändiga för en 

levande stadskärna (Oslo kommun, 2014a, s. 20) En hög närvaro av fotgängare kan bidra till 

att öka andras trygghetskänsla och de representerar social kontroll i stadsrummet.  

Den femte (v) principen handlar om upprättande av fysiska barriärer mot fordon. Viktigt 

är dock att dessa barriärer inte är till hinder för mjuka trafikanter som gående och cyklister 

(Oslo kommun, 2014a, s. 28). ”Target hardening” är en princip inom CPTED, vilken innebär 

att objekt görs mer resistenta mot en eventuell attack genom att exempelvis förstärka fönster 

och väggar eller placera ut barriärer (Bajpai och Gupta, 2007; Coaffee, O'Hare, Hawkesworth, 

2009). Av det empiriska kapitlet framgick det att Stortinget själva ansett att förstärkning av 
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väggar och fönster, barriärer i byggnadens omedelbara närhet, samt placering av de viktigaste 

rum mot centrum av byggnaden är tillräckliga säkerhetsåtgärder. De säkerhetsåtgärder 

Stortinget anser vara tillräckligt blir då en form för ”target hardening”. Användandet av endast 

”target hardening” kan leda till att vissa delar av stadsrummet avskärmas och för en byggnad i 

en så central och viktig del av Oslo blir det viktigt med en kombination av säkerhetsåtgärder 

som kan påverka stadsrummen positivt. Coaffee, O'Hare och Hawkesworth (2009, s. 496) 

belyser att sådana säkerhetsåtgärder som syftar till att barrikadera och övervaka områden eller 

byggnader, reglerar vem som får tillträde till et område. Vidare anser de att sådana 

säkerhetsåtgärder kan avskräcka allmänheten från att använda vissa områden då känslan av 

isolering eller av att vara under ständig uppsikt väcks (Coaffee, O'Hare, Hawkesworth, 2009, 

s. 497). Detta innebära att synliga och uppenbara säkerhetsåtgärder som syftar till att 

barrikadera eller övervaka områdena som står i fokus för arbetet kan leda till att färre använder 

sig av stadsrummen i anknytning till säkerhetsobjekten. Strategin att använda sig av dolda 

säkerhetsåtgärder och övervakning i form av insyn från omkringliggande byggnader samt hög 

närvaro av andra, kan då ge en positiv förändring av stadslivet gentemot hur det ser ut idag.  

Princip fem (v) har nära samband med den tredje principen (iii) och behandlar avstånd, då 

avstånd menas största möjliga säkerhetszon kring objektet som kräver ökat antal 

säkerhetsåtgärder. En sådan säkerhetszon syftar i huvudsak till att stänga ute ett potentiellt 

farligt fordon. Enligt Mauseth (2015) finns principer om att använda sig av 

avspärrningsmaterial som konst, öppet vatten i form av en vallgrav, alla typer av vilo- och 

rekreationsmöbler, aktivitetsmöbler för barn eller andra grupper som är integrerade i platsen på 

ett sådant sätt att de inte omedelbart associeras med säkerhetsåtgärder (Mauseth, 2015). Det har 

enligt Mauseth (2015) varit en del diskussion kring detta, där några menar att om denna 

spärrlinje läggs i för stort avstånd från Stortinget, Regjeringskvartalet eller andra objekt blir det 

mycket svårare att koppla säkerhetsåtgärderna mot det objektet som ska säkras eftersom 

spärrlinjen och objektet inte ses samtidigt. Om säkerhetsåtgärder däremot är placerade väldigt 

nära ett objekt kan sambandet uppfattas lättare och tidigare, och användare av stadsrummet kan 

uppfatta otrygghet när de observerar och rör sig på en gata eller i ett stadsrum där dessa åtgärder 

är mer eller mindre framträdande eller dominerande. Säkerhetszonen syftar till att reducera 

hotnivån samt den potentiella risken för skada på människor och material, samtidigt som den 

inte är till hinder för stadslivet och stadens funktioner (Oslo kommun, 2014a, s. 28). Enligt 

Németh och Hollander (2010, s.  31) möjligt med användbara offentliga utrymmen i 

säkerhetszoner, om säkerhetszoner kan utformas för offentligt användande och om 

säkerhetsåtgärder kan integreras och bli ”osynliga”.   

I principplanen angavs riktlinjer för hur de fysiska säkerhetsåtgärderna skulle utformas. 

Riktlinjerna går hand i hand med de angivna principerna och strategin för arbetet.  Riktlinjerna 

anger bland annat att säkerhetsåtgärder mot fordon ska baseras på principerna för integrerad 

säkerhetsdesign. De fysiska säkerhetsåtgärderna ska även underlätta för att fotgängare och 

cyklister ska kunna röra sig utan hinder genom säkerhetszonerna, och utformningen av dessa 

åtgärder bör ge upplevelse av öppenhet och tillföra kvaliteter som upplevs vara positiva för 

stadens användare. Åtgärderna bör enligt principplanen eftersträva en varierad stadsrumsdesign 

och ta i bruk olika typer av åtgärder som syftar att spärra för fordon, som specialutformade 
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stadsmöbler eller en kombination av platsanpassad användning av redan godkända 

säkerhetsåtgärder som bänkar, krukor och cykelställ. 

I möjlighetstudien för Stortinget kom strategin som låg till grund för planeringen till uttryck 

genom att de viktigaste målsättningarna för säkerhetsåtgärderna är att reducera 

genomgångstrafiken längs Stortingsbyggnaden samt etablering av en säkerhetszon utanför 

fasaden.  Enligt möjlighetsstudien ska utformningen av området kring Stortinget skapa trygghet 

genom en överskådlig design, passiv övervakning, humana säkerhetsåtgärder, god 

”walkability”, förebyggande åtgärder samt trygghetsskapande belysning (SLA och COWI, 

2014, s. 12). Dessa krav till utformning har flera gemensamma nämnare med riktlinjerna för 

utformning av säkerhetsåtgärder angett i principplanen.  

I möjlighetsstudien för Kirkegata kom strategier, principer och riktlinjer till utryck i 

konceptet för Kirkegata, där ambitionen är att de säkerhetsåtgärder som implementeras i syfte 

att skydda departementen från en eventuell attack ska vara integrerade i stadsbilden, och ska 

inte upplevas som säkerhetsåtgärder utan som föremål som är en del av Kirkegatas identitet, 

estetik och funktionalitet.  

I både strategierna, principerna och riktlinjerna som ligger till grund för planarbetet, och 

som även uttrycks i möjlighetsstudierna, är det skydd mot fordonsburet explosivt material som 

står i fokus.  

 

7. SLUTSATS 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur behovet av ökad säkerhet på grund av terrorhot påverkar 

den kommunala planeringen. Vid undersökningen av frågeställningarna var det den kommunala 

planeringen vid Plan- og bygningsetaten, en lokal planmyndighet i Oslo kommun, som stod i 

fokus.  

Efter den 22 juli 2011 blev fokus på säkerhet allt större i Oslo, även i stadsplaneringen. 

Som en konsekvens av att staten skyddade sina objekt med relativt enkla och temporära 

skyddsåtgärder valde kommunen med planmyndigheten i spetsen att försöka initiera ett 

samarbete. Mycket tyder på att det var just förhållandet mellan säkerhet och öppenhet som satte 

igång det kommunala planarbetet kring detta, då en oro för fortifikation av centrum fanns från 

kommunens sida. Säkerhetsåtgärder som stängde av delar av staden för dess användare kunde 

inte accepteras, och gick emot ambitionen om ett levande och öppet Oslo. Till dags dato har 

ingen förändring skett gällande den formella kommunala planprocessen, men under de senare 

åren har mycket tid och resurser lagts ner på större projekt som ämnar terrorsäkra Oslo centrum. 

En principplan för hur Oslo centrum skulle terrorsäkras utfördes av den kommunala 

planmyndigheten Plan- og bygningsetaten, i samarbete med myndigheten för stadsmiljö 

(Bymiljøetaten) och de två statliga departementen Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet och Justis- og beredskapsdepartementet. Principplanen 

upprättades i syfte att ta fram principer för hur Oslo skulle terrorsäkras och upprätta ett 

samarbete mellan kommun och stat. Av principplanen framgår det tydligt att förhållandet 

mellan behovet av säkerhetsåtgärder samtidigt med en öppen och levande stadsmiljö har varit 

viktig i det vidare arbetet, och en tydlig inriktning mot att upprätthålla balansen mellan säkerhet 

och öppenhet i stadsrummet framgår av intervju med Mauseth, i principdokument och 

möjlighetsstudierna. Fokus för arbetet med terrorsäkring av Oslo centrum har i första omgång 
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legat på offentliga byggnader och dess närområde, där utvecklingsplaner i form av 

möjlighetsstudier för Stortinget och Kirkegata har utarbetats. Att kommunen satte igång ett så 

resurskrävande arbete för att återfå det de ansåg vara en förlorad öppen stadsbild visar på hur 

viktigt denna balans ansågs vara, och vilken effekt åtgärderna som syftade till att stänga av ett 

område fick.  

Principerna och strategin bakom säkerhetsåtgärderna har som ambition att de ska ge mer 

tillbaka till staden än bara konkreta fysiska barriärer, och att de kan bidra till en attraktiv och 

levande stadskärna. Mycket av teorin förespråkar en kombination av säkerhetsåtgärder i arbetet 

med terrorsäkring av stadsrummet. I och med att den kommunala planeringen initierade detta 

arbete har vi sett en tendens mot en kombination av säkerhetsåtgärder, och principplanen 

förespråkar allt från pollare och funktionella stadsmöbler till att dela in stadsrummen efter 

offentlighet för att underlätta kontroll och övervakning.  

De principer, strategier och riktlinjer har i möjlighetstudien för Stortinget kommit till 

uttryck genom att de viktigaste målsättningarna för säkerhetsåtgärderna är att reducera 

genomgångstrafiken längs Stortingsbyggnaden samt etablering av en säkerhetszon utanför 

fasaden.  Enligt möjlighetsstudien ska utformningen av området kring Stortinget skapa trygghet 

genom en överskådlig design, passiv övervakning, humana säkerhetsåtgärder, god 

”walkability”, förebyggande åtgärder samt trygghetsskapande belysning.  

I möjlighetsstudien för Kirkegata kom strategier, principer och riktlinjer till utryck i 

konceptet för Kirkegata, där ambitionen är att de säkerhetsåtgärder som implementeras i syfte 

att skydda departementen från en eventuell attack ska vara integrerade i stadsbilden. I både 

strategierna, principerna och riktlinjerna som ligger till grund för planarbetet, och som även 

uttrycks i möjlighetsstudierna, är det skydd mot fordonsburet explosivt material som står i 

fokus.  

I Oslos fall kan det se ut till att det är förhållandet mellan en säker och levande stadsmiljö 

som initierat och påverkat planarbetet med att ”terrorsäkra” Oslo centrum. Detta kan utläsas 

både i hur planprocessen har sett ut från initierande till idag, och ur de principer, strategier och 

riktlinjer som ska ligga till grund för det vidare planeringsarbetet.    

 

8. FRAMTIDA FORSKNING  
I fallet med Oslo kom det tydligt fram att de synliga temporära säkerhetsåtgärderna var en 

reaktion på terrorattacken. Det är inte säkert det omfattande arbetet med terrorsäkring av Oslo 

centrum hade skett om inte staten hade säkrat sina objekt med sådana enkla medel i kraft av 

säkerhetslagen. Jag fick genom Mauseth (2015) veta att inget nordiskt samarbete hade 

genomförts, och vad han visste var Norge det första landet i Norden att initiera ett omfattande 

kommunalt planarbete för terrorsäkring. Av den anledningen anser jag det var av intresse för 

framtida forskare att undersöka en stad som Stockholm eller Köpenhamn som inte har utsatts 

för en omfattande terrorattack för att se hur säkerhetsfrågor relaterat till terrorism har tett sig i 

förhållande till kommunal planering där. Det vore även intressant att undersöka om ett arbete 

motsvarande det i Oslo finns i städer där en terrorattack varit av annan art, som exempelvis i 

Paris där under det senaste året (2015) flera terroristattacker med skjutvapen har ägt rum.     
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BILAGA 1. 

 

 

Avgränsning av Oslo centrum. Källa: Plan- og bygningsetaten. ”Plankart Oslo” 

http://www.planinnsyn.oslo.no/ 
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BILAGA 2. 

 

Områden som behandlas av kommunen den kommunala planeringen i orange, områden som 

behandlas av statliga myndigheter i grönt. Källa: Plan- og bygningsetaten. ”Plankart Oslo”, 

http://www.planinnsyn.oslo.no/, redigerad  
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Nollalternativ för säkerhetsåtgärder  vid Stortinget, innebär en oföränrad situation. 

Källa: SLA och COWI, s. 29 
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Plan- og bygningsetatens rekomendation för säkerhetsåtgärder vid Stortinget. Källa: mottagit 

på e-post från Tore Mauseth <tore.mauseth@pbe.oslo.kommune.no> den 2015.12.17  


