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Riktlinjer1 Fysisk säkerhet  
 
  
Skalskyddet kring universitetets lokaler ska skydda mot obehörigas tillträde, inbrott, 
stöld, skadegörelse samt obehörig åtkomst av integritetskänsligt och sekretesskyddat 
material. Det ska också bidra till en trygg arbets- och studiemiljö i vilken man även 
på icke ordinarie tjänstetid ska känna trygghet. 
 
För att åstadkomma ett kostnadseffektivt och användarvänligt skalskydd och 
säkerhetssystem ska skalskydds- och säkerhetskraven vägas in tidigt i 
projekteringsstadiet vid ny- och ombyggnad. Med hänsyn till detta ska det tidigt, 
tillsammans med deltagare från de för lokalerna planerade verksamheterna, göras: 
 
• övergripande analys avseende flöden av och ytor för anställda, studenter, 
   besökare och samarbetspartners  
• analys av försörjningsflöden 
• övergripande risk- och säkerhetsanalys för att klarlägga hotbilder, 
   känsliga verksamheter och lokaler mm. 
 
Syftet med analyserna är att skapa underlag för en funktionell indelning av lokalerna 
i olika säkerhetszoner. Denna zonindelning ska sedan utgöra grunden byggnadens 
säkerhetsmässiga utformningar samt för säkerhetssystemets och tillträdesreglernas 
utformning. 
 
Viktiga punkter i byggnads- och lokalutformningen är: 
 
• att byggnadernas arkitektoniska och estetiska utformning grundar sig på ett säkerhetstänk 
• att begränsa antalet dörrar i det yttre skalet 
• att möjliggöra sektioneringar genom att trappor och hissar mynnar i utrymmen 
  som kan avgränsas 
• att tillse att personal-, besöks- och materielflöden inte tvingas gå igenom 
  avgränsade verksamheter 
• att fokus läggs på ett så kallat ”hårt skal” där möjligheterna till en enkel forcering 
  minimeras 
• att utgångspunkten för utformningen syftar till den behovsmässiga säkerhetnivån 
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