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GRØNBOG
Et debatoplæg om terrorsikring af byrum og bygninger



2019
Redigering: SLA, PPG og ph.d.-stipendiat Stine Ilum
Korrektur og tekst: Caroline Marquardsen
Ph.d.-projekt, netværk og hvidbog er støttet af Realdania, Innovationsfonden og Dansk Live



En grønbog drager ingen endelige konklusioner. 
En grønbog præsenterer viden om et givent emne for 

offentligheden. En grønbog inviterer relevante aktører 
til at bidrage med ideer og holdninger. En grønbog 

stimulerer og danner baggrund for videre debat. 
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INTRODUKTION 
- ET NYT ELEMENT I DE 
DANSKE BYRUM
I forbindelse med et ph.d.-projekt omhandlende terrorsikring af byrum i København, 
bevægede jeg mig i slutningen af 2017 - på antropologisk vis - ind i en fremmed 
felt og et nyt arbejdsområde. De seneste år har jeg gennem interviews, uformelle 
samtaler, medier, deltagelse i arrangementer, længerevarende besøg hos forskellige 
aktører, arkiver osv. forsøgt at forstå, hvordan der arbejdes med terrorsikring i 
Danmark. På bagrund heraf vil jeg i det følgende give et indblik i nogle af de 
observationer, jeg har gjort mig. Og introducere det netværk og den grønbog, som 
jeg har været med til at etablere og udvikle som del af min forskning.  

Af Stine Ilum, Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet & SLA

En morgen i december 2016 vågnede danskerne op til et nyt element i byens rum 
– nemlig betonblokken. Også kendt som Hoffmann-klodsen, betongrisen og ter-
rorklodsen. Kært barn, mange navne. Og der var ikke bare tale om en enkelt be-
tonblok, men i hundrede vis af dem, placeret omkring gågader, pladser og turist-
attraktioner i det Indre København og efterfølgende i landets andre storbyer. Året 
forinden fandt en række terrorangreb sted i offentlige byrum og bygninger i flere 
europæiske storbyer. Herunder et angreb med en lastbil, der i midten af december 
påkørte en menneskemængde ved et julemarked i Berlin. Dette fik PET til at rea-
gere ved at give Københavns Kommune besked på, at udvalgte steder i byen skulle 
sikres mod lignende angreb med det samme. Og her kom betonblokken så i spil i 
Danmark, ligesom i en lang række andre storbyer i Europa. 

Siden da er der sket meget for betonblokken. Nogle steder er den blevet forvandlet 
til blokke af groft tilhugget, bornholmsk granit eller til bænke fæstnet i under-
laget, andre steder er den blevet forvandlet til tunge plantekummer i sort metal 
– lige nu fyldt med forsytia og en blanding af gule og orange stedmoderblomster. 
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På trods af denne forvandling, forbliver den klassiske betonblok stadig et symbol 
på terrorsikring af byens rum. Jeg sad for eksempel til et bryllup for to uger siden, 
hvor jeg forklarede min bordherre, at jeg arbejder på et ph.d.-projekt, der bl.a. har 
til formål at udvikle en smartere form for terrorsikring til de danske byrum. Min 
bordherre svarede, ”Altså en ny form for betonblok?” Langt de fleste jeg taler med 
om terrorsikring – fra forskere og professionelle i sikkerhedsindustrien til turister 
og butiksejere i Københavns Indre by – nævner betonblokken og bruger den som 
udgangspunkt for deres refleksioner. Dens tilstedeværelse har heller ikke kun fyldt 
i bybilledet de seneste år, men i særdeleshed også i mediebilledet, hvor journali-
ster flittigt har skrevet historier om, at de er grimme (Jyllandsposten I 2017), at 
biler overser og påkører dem (Politiken 2018), at man på forskellig vis har forsøgt 
at forskønne og ”begrønne” dem (Berlingske 2017, TV2 Lorry 2017), at de ikke kan 
stoppe hverken en Fiat Punto eller en lastbil i fart (DR 2017, Jyllandsposten II 2017) 
osv. 

I sine få leveår har betonblokken formået at blive en slags yndlingsaversion for 
mange. Dens tilstedeværelse har provokeret flere til at stille spørgsmålstegn ved, 
hvordan vi som samfund forholder os til terror og i hvilken grad vi skal sikre vores 
byer? For eksempel har Martin Trandberg, adjunkt ved Aalborg Universitet (og op-
lægsholder i Netværk for Smart Terrorsikring), udtalt, ”Introduktionen af beton-
blokke i byrummet har synliggjort behovet for en offentlig debat om, hvor vi som 
brugere og beboere i København vil hen med anti-terrorarkitekturen” (Information 
2017), mens at Deane Simpson, professor ved KADK, i sit bidrag til denne grønbog 
spørger, ”[W]hen, in the process of spreading physical security measures around a 
target, is it enough? When should we stop? […] Could Denmark set an example in 
which greater restraint is exercised against political (and economic) pressures to 
introduce extensive ‘target hardening’ and urban fortification? Where [security] 
measures are used sparingly, and only after greater reflection and public debate 
over their potential impact.” Med afsæt i betonblokke og fysisk sikring er en række 
forskere altså gået ind i arbejdet med terrorsikring – undertegnede har endda afsat 
tre år og et helt ph.d.-projekt til at forstå følelser, holdninger og beslutninger i for-
bindelse med terror og terrorsikring. Ligesom Marie Skammelsen, ph.d.-stipendiat 
ved Aarhus Universitet, har afsat tre år til at lave en æstetisk analyse af fysisk 
terrorsikring og sikkerhedsdesign. 
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Betonblokkens tilstedeværelse har desuden provokeret flere i erhvervslivet til at 
stille spørgsmålstegn ved dens funktionalitet og om der kan tænkes i alternative 
og bedre løsninger. For eksempel har Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for Sikker-
hedsbranchen, og en række sikkerhedsvirksomheder ivrigt kritiseret betonblokken 
for dens manglende effekt og modstandsdygtighed, og har henvist til videoer, hvor 
betonblokke udsættes for såkaldte crashtests – uden at kunne stoppe en last-
bil i fart (DR 2017). Hans Scheving, arkitekt og partner hos Bertelsen og Scheving, 
kritiserer ligeledes betonblokken i sit bidrag til denne grønbog og opfordrer til at 
tænke i andre løsninger, ”De [betonklodser, blomsterkummer og lignende] er ikke 
stedspecifikke og forholder sig derfor ikke kvalificeret til det bestemte byrum, de 
står i - ej heller til bygningerne, til det fælles liv eller til kulturarven på stedet. Det 
er afgørende at indarbejde terrorsikring specifikt og integreret i forhold til den om-
givende by og vores fælles kulturarv.”

Siden betonblokken landede i de danske byrum, er der således spiret et helt nyt 
landskab af aktører frem inden for terrorsikring. Aktører med forskellige fagligheder, 
fra forskellige sektorer og med forskellige tilgange og holdninger til terrorsikring. 
Arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, tidligere militærfolk, eventkoordinato-
rer og forskere såvel som kommuner, politi, beredskab, sikkerhedsvirksomheder, 
underholdningsindustrien, brancheforeninger m.v. Folk, der før beskæftigede sig 
med planter, byrumsinventar, bygningsarv, beton, hegn, arrangementer, trafik 
eller med klima, beskæftiger sig pludselig med terrorsikring for første gang i de-
res liv. Andre har beskæftiget sig med sikring og terror hele deres karriere, men 
primært i krigshærgede lande eller i forbindelse med ambassader, kraftværker og 
industriområder – med andre ord, ikke nødvendigvis med terrorsikring af almin-
delige byrum og bygninger i Danmark. En ny disciplin og et nyt arbejdsområde er 
således opstået, hvor mange nye aktører skal finde deres fodfæste og lære at sam-
arbejde. Der stilles nye krav til, at visse byrum skal sikres og at events skal sikres, 
og samtidig har flere private aktører fundet ud af, at det måske vil være en god idé 
at sikre deres domicil, forlystelsespark eller stadion i højere grad end tidligere. Der 
er dog ingen faste procedurer for at udføre disse opgaver, og derfor prøver man sig 
frem uden faste protokoller. En af mine informanter fra en dansk sikkerhedsvirk-
somhed sagde på et tidspunkt til mig, ”Vores branche er som en 4årig dreng, der 
kun for nyligt har lært at gå. Sådan var det sikkert også med klimasikring for tyve 
år siden – folk vidste ikke en pind om det, og se nu!” 
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I løbet af de seneste år er der i forskelligt regi blevet afviklet en række arrangemen-
ter om terrorsikring af byrum og bygninger. Det første, jeg deltog i, var Bygherrefor-
eningen, der inviterede til et arrangement i Københavns Lufthavn med omkring 60 
deltagere. Et par måneder senere var samme tematik omdrejningspunkt for Dansk 
Byplanlaboratoriums årlige arrangement, Byens Gulv, med flere hundrede tilmeld-
te. Herefter fulgte bl.a. et arrangement i BLOXHUB, et på den britiske ambassade, 
et på Folkemødet og et hos Veksø, mens et hos VEJ-EU og et ved Arkitektskolen 
Aarhus ligger i støbeskeen. De mange konferencer og arrangementer vidner yder-
ligere om det nye arbejdsområde omkring terrorsikring og om en lyst til at videns-
dele, diskutere og blive klogere. Til arrangementerne blev det dog også tydeligt 
for mig, at der var forskellige holdninger og fordomme over for andre faggruppers 
tilgang til sikkerheden – fx at arkitekter kun tænker i æstetik, mens sikkerhedsfolk 
kun tænker i pullerter. 

For at blive klogere på de mange nye aktører, deres holdninger og uenigheder – 
og helt overordnet at forstå, hvordan man arbejder med terrorsikring i Danmark 
- inviterede jeg i efteråret 2018 til et nyt netværk, kaldet Netværk for Smart Ter-
rorsikring. Målet var dels at samle empiri ved netværkets møder, altså bruge mø-
derne som en slags fokusgruppeinterviews og som data til min ph.d.-afhandling. 
Dels at lade de mange forskellige parter mødes i et mere intimt forum, hvor vi i 
fællesskab kunne udforske og nå frem til, hvad fremtidens gode terrorsikring er? 
Netværket skulle holdes i en størrelse, hvor der var taletid til alle og hvor deltager-
ne kunne lære hinanden at kende. Til tre møder af fire timers varighed mødtes vi 
derfor 30-35 aktører – herunder kommuner, eventarrangører, de forskellige slags 
politi, sikkerhedsvirksomheder, lufthavne og transportaktører, tegnestuer m.fl. – 
og diskuterede terrorsikring. I fællesskab fik vi lavet et groft overblik over centrale 
aktører inden for terrorsikring (Figur 1). Det stod dog hurtigt klart, at vi ikke nød-
vendigvis kunne blive enige om at udforme en fælles guide til terrorsikring. Vi fik 
nærmere åbnet op for tematikken – og fik stillet en lang række centrale spørgs-
mål, som krævede yderligere debat; Hvilken type terror sikrer vi imod? Hvad er 
terror ift. almindelig kriminalitet? Hvor mange kræfter og midler skal vi bruge på 
terrorsikring i forhold til den relativt lille risiko? Kan vi overhovedet sikre os imod 
terror eller blot minimere risikoen? Er formålet med terrorsikring, at risikoen mini-
meres eller at folk føler sig trygge? Og hvordan hænger disse to ting overhovedet 
sammen? Hvem har ansvaret for terrorsikring - hvor? Og hvem betaler? På hvilke 
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områder kan terrorsikring og klimasikring sammenholdes? Hvordan kan tekniske 
sikkerhedsløsninger tænkes sammen med byplaner, arkitektur og landskab? Kan 
terrorsikring tænkes som et potentiale for at udvikle byen i en bedre retning? Osv. 

Denne grønbog er ment som et opsamlende dokument for Netværk for Smart Ter-
rorsikring. Som læser vil man få indblik i nogle af de spørgsmål og modsatrettede 
holdninger, som gav anledning til diskussioner i netværket. Medlemmer fra net-
værket har skrevet bidrag hertil og givet deres bud på, hvad der – i deres øjne - er 
vigtigt at vide i forhold til terrorsikring. Som læser skal man først og fremmest bli-
ve klogere på dansk terrorsikring af byrum og bygninger. Grønbogen skal desuden 
give et overblik over en række af de aktører, holdninger og diskussioner, der findes 
inden for terrorsikring i Danmark lige nu, således at læseren kan finde sit eget stå-
sted og fortsætte diskussionen omkring, hvordan dansk terrorsikring af byrum og 
bygninger gribes an i fremtiden.

Man kan se sig sur på den betonblok, der landede i de danske byrum en decem-
berdag i 2016. Man kan også glæde sig over, at denne midlertidige intervention har 
igangsat en lang række diskussioner om byens rum, således at vi her i Danmark 
fremover kan terrorsikre på velovervejet vis. 
-
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Terrorsi  kring af 

Tek  nik

Arkitektur

Sikkerhed

DBI – Dansk Brand og 
Sikringsteknisk Institut     

Politi (Københavns, Rigs, Efterretning)                  
Sikkerhed (PPG, Damasec, KIBO, G4S, Ishøj Hegn)   

Interesseorganisationer (DI, Sikkerhedsindustrien) 
 Forsikring (AON)  

 Beredskab (Politi, brandvæsen) m.fl.

Inventar (Urban elements, Outsider)  
Interesseorganisationer (Danske Landskabsarkitekter) 

Tegnestuer (Sted, SLA, GHB, Schønherr, Bertelsen & Scheving) m.fl.

         Ingeniørvirksomheder  (MOE, Rambøll, Via Trafik) 
IT/digital infra  struktur (IBM) 

     Interesseorganisa  tioner (VEJ-EU) m.fl.

byrum og  bygninger

Figur 1: Overblik over centrale aktører inden for terrorsikring i Danmark.
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Terrorsi  kring af 

Tek  nik

         Ingeniørvirksomheder  (MOE, Rambøll, Via Trafik) 
IT/digital infra  struktur (IBM) 

     Interesseorganisa  tioner (VEJ-EU) m.fl.

byrum og  bygninger

Rumejere

Planlægning

By og havn

Og medier: formidling 
   om terrorsikring

Infrastruktur (DSB, Metroselskabet, Bornholms Lufthavn)
    De velopere, pensionskasser  
       Oplevelsesøkonomi (MCH, Royal Arena)  
          Events (fx Distortion, Roskilde Festival)  
           Domiciler (JP/Pol)  
            Interesseorganisationer (Bygherreforeningen, Dansk Live) m.fl.

       Teknik- & Miljøforvaltninger (KBH, Odense, Aarhus, Roskilde) 
  Transport-, bygnings- og boligministeriet m.fl.
Vejdirektoratet

Forskning:   
  Ole B. Jensen  
     Martin Trandberg Jensen  
       Deane Simpson  
         Marie Skammelsen 
           Stine Ilum m.fl.



16

Referencer
Berlingske 2017. Mads’ bænk skal stoppe terrorister i lastbil – og nydes af kø-
benhavnere. Skrevet af Pernille Dreyer. https://www.berlingske.dk/samfund/
mads-baenk-skal-stoppe-terrorister-i-lastbil-og-nydes-af-koebenhavnere. Be-
søgt: 03.06.19.

DR 2017. Terrorsikring af Rådhuspladsen øges nytårsaften. Skrevet af Kamilla 
Mærsk og Morten Bjerregaard. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hoved-
stadsomraadet/terrorsikringen-af-raadhuspladsen-oeges-nytaarsaften. Besøgt: 
04.06.19.

Information 2017. Betonklodserne i vores storbyer udstiller dilemmaet om, hvor 
langt vi skal gå for at beskytte os mod terror. Skrevet af Tine Toft. https://www.
information.dk/indland/2017/05/betonklodserne-vores-storbyer-udstiller-dilem-
maet-langt-gaa-beskytte-terror. Besøgt: 03.06.19.

Jyllandsposten I 2017. Terrorsikring: Træls og grimt, men et nødvendigt onde. Skrevet 
af Kristian K. Jørgensen. https://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9809230/
terrorsikring-traels-og-grimt-men-et-noedvendigt-onde/. Besøgt: 03.06.19. 

Jyllandsposten II 2017. Crashtest afslører: Betonblokke stopper ikke en lastbil. Skre-
vet af: Michael Thykier. https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9506753/crash-
test-afsloerer-betonblokke-stopper-ikke-en-lastbil/. Besøgt: 03.06.19.

Politiken 2018. København vil se på frygtet trafikfælde. Skrevet af Søren Astrup. ht-
tps://politiken.dk/indland/kobenhavn/art6388128/København-»vil-se«-på-fryg-
tet-trafikfælde. Besøgt: 03.06.19.

TV2 Lorry 2017. Se hvor flotte de er: Skolebørn dekorerer terrorværn. Skrevet af Mor-
ten Engelschmidt. https://www.tv2lorry.dk/artikel/skoleelever-dekorerer-beton-
grise-i-byen. Besøgt: 03.06.19. 



17

Om forfatteren
Stine Ilum er antropolog og arbejder på et erhvervsPhD-projekt i samarbejde med 
SLA og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Projektet undersøger, 
hvordan man arbejder med sikring af byrum i København - Hvilke rationaler og rol-
ler udspiller sig i arbejdsprocessen? Hvordan tages beslutninger, og hvilke aktører 
er del heraf? Hvordan defineres og forstås terrortruslen og terrorsikring? Og hvil-
ke målsætninger findes for arbejdet med terrorsikring? På gadeplan i Københavns 
Indre By undersøger projektet desuden, hvordan terrortruslen og de nye sikrings-
tiltag opleves som del af hverdagslivet for borgere, pendlere, turister, butiksejere 
etc. - Hvilke forholdsregler tages? Hvilken frygt opleves? Og hvordan påvirker de 
nye sikringstiltag hverdagslivet i Københavns Indre By? Projektet forventes fær-
digt i 2021. 





ICC - Den internationale domstol i Haag. Foto: SLA
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Følgende tekst er blevet til på baggrund af en fælles diskussion og mailkorrespondance, 
hvorefter de fire bidragsydere hver især har skrevet input til grønbogen. Uddrag fra de 
individuelle tekster er samlet til én tekst, hvor de forskellige bidragyderes udsagn og 
pointer indgår i tematiske delafsnit.

Af Hans Scheving, Partner, Arkitekt MAA, Bertelsen og Scheving
Louise Fiil Hansen, Partner, Urban Designer MSc, SLA
Rosa Lund, Partner, Arkitekt MAA, STED
Sanne Slot Hansen, Associeret partner, Landskabsarkitekt MAA, Schønherr

De danske byrum og den danske tilgang
” Terrorsikring af vores fælles byrum er kommet for at blive. Og den er en ud-

fordring for os alle. Selvom vi, som landskabsarkitekter og arkitekter, har arbejdet 
med sikring af bygninger, områder og byrum i mange forskellige sammenhænge, 
og selvom vi er vant til at skulle indtænke nye krav og funktioner i vores projekter 
og at arbejde i komplekse, tværfaglige samarbejder, så er der alligevel en forskel. 
Nu handler det om vores fælles, offentlige byrum. Endda nogle af de vigtigste af 
dem - også i den nationale forståelse. Det handler om, hvad byrummene udstråler 
og signalerer. Og om den danske tradition i forhold til udformning og udtryk. Li-
gesom det handler om dilemmaet mellem følelsen af tryghed og niveauet for den 
fysiske sikring, der aldrig kan blive så sikker, at risikoen helt udelukkes. Sanne Slot 
Hansen

“ I Danmark bygger vores tradition på demokrati, tillid og fællesskab. Vores 
byrum symboliserer dette, og vi har i modsætning til mange andre lande fået skabt 
steder, der ikke signalerer frygt eller regler. Vi blander fodgængere, cyklister og bi-
ler i shared spaces - på pladser og torve, så alle må færdes med respekt for hinan-
den. Vi giver ansvaret videre til brugerne. Vi undgår så vidt muligt, modsat mange 
af vores europæiske kolleger, skiltning og fysiske barrierer som bomme eller af-
spærringer, og vi erstatter dette med nudging – altså byrum der naturligt leder os 

AT TILFØRE NY VÆRDI TIL 
VORES BYRUM
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den rette vej. I Danmark har vi fået skabt et landskab af byrum, der udstråler tillid, 
demokrati og fællesskab. Og det skal vi være stolte af. Vores tillidsbaserede byrum 
står nu over for et ændringsskift. Vi skal indføre nye elementer, der beskytter os 
mod farlige situationer, der pludselig er blevet en realitet i vores ellers så trygge 
Danmark. Rosa Lund

“ Som udgangspunkt strider mange typer sikring i de offentlige rum imod 
meget af det, vi som landskabsarkitekter arbejder for: Nemlig rumlige og fysiske 
sammenhænge, minimering af inventar samt åbne, demokratiske og inviterende 
byrum. I vores øjne er disse kvaliteter helt særlige og kendetegnende for de danske 
byrum og offentlige institutioner. Stigning i antallet af terrorangreb, de skiftende 
trusselsbilleder og det modstridende ønske om at fastholde åbne og demokratiske 
byer, er dilemmaer, som præger vores virkelighed og arbejde. Sanne Slot Hansen

“ Et vigtigt spørgsmål er altså, hvordan vi skaber trygge og demokratiske 
byer, som samtidig er et balanceret modsvar på terror. I dagene efter terrorangre-
bet i Oslo og på Utøya holdt den tidligere, norske statsminister, Jens Stoltenberg, 
en forbilledlig tale. I talen opfordrede han til ikke at gøde terrorismen med efter-
givenhed, men at insistere på at styrke den humanisme og det demokrati, som 
er så kendetegnede for vores nordiske samfund, byer og landskaber. En pige som 
oplevede angrebet havde sagt til ham “Om én mann kan forårsake så mye ondt - 
tenk hvor mye kjærlighet, vi alle kan vise sammen.” Budskabet fra Stoltenberg var 
tydeligt: “Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri 
naivitet” (NRK 2011). Talen står som et moralsk kompas til inspiration for, hvordan 
friheden til enhver tid bør være større end frygten. Budskabet er også en inspira-
tion til, hvordan vi bør sikre, at de stigende krav til sikkerhed og ønsket om åben-
hed og humanitet ikke bliver hinandens modsætninger. Det er et dilemmafyldt, 
tværfagligt arbejde med mange modsatrettede hensyn. Og det kræver lederskab 
og fremsynethed at sikre den rette afvejning af sociale, fysiske og organisatoriske 
indgreb. Louise Fiil Hansen

Risiko, tryghed og tilstrækkelig sikring
“ Det er almindeligt accepteret, at tryghed er af afgørende betydning for 

livskvaliteten. Behovet for tryghed er, næst efter behovet for mad og søvn, det 
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mest grundlæggende i vores liv. Uanset at den reelle risiko for at blive offer for et 
terrorrelateret angreb endog er lille, medvirker selv den lille risiko til at skabe en 
kollektiv utryghed. Den udløsende faktor er de synlige angreb på vores fælles liv i 
strøggader, på torve og sportsanlæg, der rammer vilkårlige ofre. Utrygheden findes 
så længe, der er en marginal risiko for at blive offer for et køretøjsangreb eller andre 
terrorrelaterede angreb i det fælles rum. Det er netop den frygt og utryghedsfølel-
se, som terroristerne spiller på. Hans Scheving

“ Vi ved, at vi med terrorsikring aldrig kan skabe en tilstand af 100% sikker-
hed. Der vil altid være en restrisiko og et trusselsbillede i evig forandring. Men vi 
kan gøre noget! Og vi kan i bedste fald gøre det integreret og fleksibelt på en måde, 
hvormed det samtidig skaber værdi for byen og borgerne. Vi skal gøre så lidt som 
muligt, men dog tilstrækkeligt. Selvom vi kan integrere og forsøge at camouflere 
tiltag og tænke sikringen ind fra starten af projekterne, er en af vores vigtigste op-
gaver alligevel at sørge for at gøre så lidt som muligt. Forstået på den måde, at vi i 
et stærkt tværfagligt samarbejde kan identificere måder at minimere omfanget af 
sikringstiltag. Det skal ikke betyde, at sikringen forringes, men det handler om at 
finde de intelligente løsninger og se på helheder og sammenhænge. Vi kan bidrage 
til at synliggøre de positive såvel som de negative konsekvenser, som sikringen 
kan få i et hvert givent byrum. Og dét skal vi gøre - både så vi hverken ”under- eller 
oversikrer”, men også så vi får nuancerede diskussioner om, hvordan vores byer 
udformes og opleves. Louise Fiil Hansen

En øget kompleksitet
“ I vores del af verden har de fleste terrorangreb gennem en årrække været 

foretaget med køretøjer. Køretøjer anvendt som angrebsvåben mod menneske-
mængder. Det er ikke praktisk muligt at indrette vores bykerner, indkøbsstrøg og 
torve på måder, hvor der ikke er køretøjsadgang i en eller anden grad. Butikkerne 
skal have varer leveret. Renovationen skal kunne komme til. Køretøjer skal kunne 
hente og bringe de borgere, der er dårligt til bens. Ambulancer og brandbiler skal 
kunne komme til. Terrorangreb eller ej. Hans Scheving

“ Med en terrortrussel rettet mod tætbefolkede, offentlige rum, skal vi nu 
indarbejde sikringsanlæg i de allerede trængte byrum, hvor mange andre behov, 
krav, hensyn og ønsker stadig skal tilgodeses, for at byen kan leve og fungere. Og 
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der skal stadig være fuld tilgængelighed og god fremkommelighed. De nye sik-
ringstiltag skal altså ikke udformes som nye barrierer, der i værste tilfælde kan 
forværre situationen. Terrorsikringen kan betragtes som endnu en af den kom-
plekse bys præmisser og udfordringer, på linje - dog uden sammenligning - med 
klimasikring og tilgængelighed for alle (se bidrag 2: Diechmann, Pedersen og Ilum). 
Kompleksiteten i forhold til udformning af byens rum er om noget blevet forøget 
med de nye sikringstiltag. Sanne Slot Hansen

Overskuelige byrum
“ I det 19. og 20. århundrede anvendte man anskuelsesbilleder i skoleunder-

visningen. Pædagogisk udtænkte motiver fra by og land, der hang bag katederet. 
Før vor tids massive kommunikations- og billedstrøm var anskuelsesbillederne en 
måde at gøre skolebørn fortrolige med livets mere offentlige sider. Et anskuel-
sesbillede fra livet på Gammeltorv i København viser et overskueligt rum, der ikke 
er groet til med enkeltstående elementer (Figur 1). Der var god afstand og tid til 
at se begivenhederne udfolde sig. Også til at opdage, hvis noget ubehageligt var 
under opsejling - og til at komme væk. Med anskuelsesundervisning i, hvad der var 
normale og aflæselige figurer og hændelser i det fælles rum, var skolebørnenes 
forudsætninger for at føle sig trygge til stede. 

Går man en tur på Gammeltorv i dag, er situationen på mange måder en anden; 
Byinventaret i øjenhøjde er i årenes løb blevet suppleret med allehånde kompo-
nenter. Der er fastmonterede orienteringstavler med digitalskærme, som skifter 
mellem reklamer, små film og beskeder til borgerne om busdrift mv. Der er læskur 
til de ventende passagerer, postkasser, et hav af cykelstativer og i øvrigt hygge-
lige borde til udeservering på cafeerne omkring pladsen. Alt sammen suppleret 
med kørebaneafmærkninger, skift i belægningstyper osv. Der er stillet en mængde 
midlertidige afspærringer mod køretøjsangreb op mellem cykelstativerne og langs 
kørebaner - i mindre grad på tværs af disse. Nogle i groft tilhugget granit. Andre i 
form af bemalede betonblokke i mange farver. Det fælles liv er i dag generelt langt 
mere komplekst og langt sværere at afkode, end det var på anskuelsestavlens tid.

En Ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet af Timme Bisgaard Munk (Munk 
2017) slog for nylig fast, at det ikke er muligt at opdage et terrorangreb i anmarch 
via kameraovervågning af adfærden i det fælles rum. Selv ikke når kameraerne er 
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koblet til de snedigste computere. Algoritmerne kan ikke afkode personers hand-
linger eller hensigt på forhånd. Så meget mindre er det muligt for forbipasserende 
borgere at afkode billedet i virvaret af mennesker, køretøjer, handlinger og forvir-
rende signaler fra det omfattende og løsrevne byinventar i det fælles rum. Dermed 
mindskes muligheden for at få tryghed gennem overskuelighed.

Det er altså nødvendigt at gentænke vores fælles rum og dets bestanddele. Vi skal 
gøre, hvad vi kan for at genskabe overskuelighed, plads, tid og aflæselighed i den 
offentlige sfære som integrerede dele af sikkerheden. Det er tryghedsskabende. 
Hans Scheving

Figur 1. Et anskuelsesbillede fra livet på Gammeltorv i København. (Foto: Bertelsen og Scheving)
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Integrerede, stedsspecifikke løsninger
“ Det gælder for de fleste midlertidige tiltag i sikringens navn med beton-

klodser, blomsterkummer og lignende, at de ikke virker: De kan ikke standse en 
hurtigkørende lastvogn, og de er derfor mere til pynt end til nytte. Desuden bliver 
de næsten alle steder hurtigt sat til side og skubbet et andet sted hen, så det 
igen bliver muligt for varebilerne, skraldevognen og brandbilen at komme frem. 
Af en anden grund er de mange midlertidige afspærringer, der skæmmer et hav 
af pladser og gader i vores byer, også relevante at beskæftige sig med. De er ikke 
stedspecifikke og forholder sig derfor ikke kvalificeret til det bestemte byrum, de 
står i - ej heller til bygningerne, til det fælles liv eller til kulturarven på stedet. Det 
er afgørende at indarbejde terrorsikring specifikt og integreret i forhold til den om-
givende by og vores fælles kulturarv. Hans Scheving

“ Ved at arbejde med stedsspecifikke løsninger i terrorsikringen undgår vi 
at få skabt en symbolarkitektur – og hermed et nyt sikringsdesign, der signalerer 
frygt og ”fare på færde.” Vi skal indarbejde terrorsikringen i elementer, der naturligt 
indgår i byrummene på det specifikke sted. Som landskabsarkitekter er det vores 
pligt at udfordre pullertløsninger og sørge for, at de sikringselementer, vi tilfører, 
ikke skaber et nyt lag af byrumsinventar, der stiller sig op i koret af skilte, inventar 
og andet. Den smarte terrorsikringsløsning ligger i at tænke nyt og tilføje værdi til 
de elementer, der skal sikre os mod terror. Dette skal vi gøre ved at indskrive dem 
naturligt i deres omgivelser, så vi næsten ikke lægger mærke til dem. Sådan kan de 
måske med lidt held tilføre ny værdi til vores byrum. Rosa Lund

“ De integrerede sikringstiltag kan udformes som skånsomme og respektful-
de indgreb i de bymæssige omgivelser. Et godt eksempel på dette findes i Oslo; Ef-
ter omfattende ødelæggelser ved et terrorangreb i 2011 på Regeringskvartalet, har 
man besluttet at genopbygge og udvikle et nyt regeringsområde, der samler alle 
regeringsbygningerne. I SLA’s arbejde med genopbygningen har vi fokus på, hvor-
dan den nye terrorsikring kan gå hånd-i-hånd med åbne og demokratiske byrum. 
Den samlede sikring består af en ydre og en indre perimeter, som ligger forskudt 
ud i gader og byrum. Samlet set udgøres denne sammenhængende perimeter af 
den eksisterende bymasse, nye sikringstiltag, organisatoriske tiltag, regulering af 
trafik og tilgængelighed. Fordi vi arbejder med sikringen på et bystrategisk niveau, 
undgår vi, at den kommer til at bestå af enkelte og uintegrerede ad hoc løsninger, 
der skaber barrierer og unødig synlighed. I stedet bliver perimeteren udformet som 
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stedspecifikke ankomstportaler til det nye byområde. Den integrerede sikring bi-
drager også til ny ”byreparation,” idet området gøres bilfrit og mere tilgængeligt 
for gående og cykler. Louise Fiil Hansen

Grønne løsninger
“ Et af de vigtigste træk i Københavns bystruktur er det gamle fæstningsan-

læg, som i tidernes morgen både var sikringsanlæg og rekreativt område. Et smukt 
greb i den helt store skala, som i dag giver kvalitet til de omkringliggende bydele 
og danner rammerne for byens vigtigste, rekreative og grønne områder. Hvordan 
kan vi sammentænke fremtidens terrorsikring med bløde rekreative, blå og grønne 
løsninger? Man kunne forestille sig nye, grønne strøg indtænkt som en del af peri-
metersikringen af byens pladser med beplantede grøfter til regnvandshåndtering, 
fx langs Rådhuspladsen og H. C. Andersens Boulevard. Eller nye træplantninger, 
der indgår som en del af sikringen i de enkelte gaderum. Ovenstående er nogle af 
de elementer, vi hos Schønherr har arbejdet med i analysen for en sikring af Mid-
delalderbyen i København. I forbindelse med det nye ankomstområde ved Herning 
Messe Center og ved Forpladsen til Kulturhus NordVest er plantebede indtænkt 
både som rumligt opdelende, som regnvandsopsamling og som hastighedsdæm-
pende sikring (Figur 2).

De fleste af de sikringsløsninger, vi ser i dag, er dog ”hårde” løsninger - udformet 
med pullerter, hårde kanter og elementer. Vi oplever, at sikkerhedsbranchen er 
godt klædt på i forhold til at arbejde med disse løsninger, men hvordan de ”blø-
dere” landskabselementer kan bidrage til sikringen, er lidt sværere. Der mangler 
stadig viden eller mod til nytænkning i måden, man arbejder med sikring. Særligt i 
forhold til hvordan bløde elementer som træer, plantebede og grøfter kan bidrage 
til sikringen. Vel at mærke uden at det overdimensioneres eller suppleres med høje 
betonkanter og pullerter omkring. I sidste ende er det - som i mange andre sam-
menhænge i byens rum - et spørgsmål om prioritering. Det grønne kræver plads, 
som skal tages fra andet. Og der er pullerterne, desværre, pladsbesparende. Men 
hvis den ambitiøse sikring sammentænkes med andre visioner for byerne fx en 
reduktion af biltrafik og parkering, kan der samtidig skabes god plads til træer. 
Sanne Slot Hansen
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Figur 2. Forplads til Kulturhus NordVest. (Foto: Schønherr)

Fleksible sikringsstrategier
“ Hvis vi zoomer ud og ser på terrortrussel og -sikring i et lidt større perspek-

tiv, så er vi i princippet altid ét skridt bagud. Trusselsbilledet er i evig forandring. 
Det er derfor vigtigt at arbejde med fleksible sikringsstrategier, som kan tilpasses 
skiftende trusselsscenarier. På den måde skaber vi en indbygget fleksibilitet, som 
giver mulighed for, at en samlet sikring kan opgraderes eller nedgraderes. Det er 
summen af tiltag, der udgør den samlede sikring at et byrum, byområder eller et 
sårbart objekt. Summen af tiltag kan både være de fysiske tiltag og de mere usyn-
lige og organisatoriske tiltag. Ved at se på det samlede sikringsprojekt som en sum 
af tiltag, vil det i højere grad være muligt at arbejde med en fleksibel plan, som kan 
tilpasses over tid og i forhold til ændringer. Ved steder og i situationer med højere 
krav til sikkerhed bør man, i stedet for at planlægge efter det højeste sikkerheds-
niveau, arbejde med en strategi, hvor sikringen periodevis kan opgraderes efter be-
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hov. På den måde består den samlede sikring af en grundsikring og en supplerende 
fleksibel sikring, som iværksættes periodevis. Eksempelvis har flere danske havne 
en fleksibel terrorsikring, som kun iværksættes periodevist og ved særlige behov. 
Dermed undgår havnene fuld adgangsbegrænsning og vagt, og dette har medført 
at havnene opleves mere åbne og tilgængelige til hverdag. Louise Fiil Hansen

Tværfaglighed og gode spørgsmål tidligt i processen
“ Vi kan altså bruge sikringselementerne som løftestang for at skabe endnu 

bedre byrum - og løsningerne kan understøtte de visioner, der allerede er for by-
rummene, ligesom de i bedste fald også kan understøtte nogle af de andre vigtige 
dagsordener - så som grønne byrum, biodiversitet eller klimasikring. Vores erfaring 
er, at sikringsløsningerne fint kan integreres i projekterne ligesom alle andre pro-
grammer, der skal indpasses i byens rum. De skal blot indtænkes som en præmis 
fra start, og udarbejdes i nye og tætte tværfaglige samarbejder. Sanne Slot Hansen.

 
“ Med afsæt i en usentimental og nutidig tilgang bør vi arbejde sammen for 

at gøre vores fælles rum trygge igen. Der skal samarbejdes mellem lokale myndig-
heder, handelsforeninger, andre kommercielle tiltag og eksperter med viden om 
vores adfærd i det offentlige rum. Mellem transportsektoren, arkitekterne, den 
lokale kulturarvssikring, politiet, beredskabet osv. Hans Scheving

“ I dette komplekse og tværfaglige felt bærer vores faglighed og rolle en vig-
tig opgave i at balancere den sunde skepsis over for, hvordan terrorsikring vil på-
virke vores byer. Vi skal stille de rigtige spørgsmål, tænke i synergier og helheder 
og arbejde tværfagligt. I stedet for blot at fokusere på at undgå gener ved sikrings-
tiltagene, bør vi insistere på, at hvert eneste sikringstiltag skal give merværdi for 
bylivet, borgerne, trafikken eller klimaet. Louise Fiil Hansen

 “ Som i så mange andre tværfaglige samarbejder handler det i bund og 
grund om at få planlagt den gode proces fra start, således at vi kan stille de rigtige 
spørgsmål på de rigtige tidspunkter: Hvad skal der sikres imod? Hvor meget skal 
der sikres? Hvad må restrisikoen være? Hvordan skal den kommunikeres? Men det 
vigtigste spørgsmål, som udgangspunkt for det hele, skal i alle sammenhænge 
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være: Hvad det er for en by eller et byrum, vi vil have? Dette essentielle spørgsmål 
afføder en række af andre vigtige spørgsmål: Hvordan skal sikringsløsningerne bi-
drage til vores byer og byrum? Og hvad skal sikringsløsningerne signalere og under-
støtte? Sanne Slot Hansen
-
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hvad angår sikkerhed og sikring. Samtidig beror deres fælles viden på et solidt fun-
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Denne artikel er en bearbejdet udgave af artiklen ”Klimatilpasning og terrorsikring - 
Nye barrierer for universelt design?” af de samme forfattere, der første gang blev trykt 
i Trafik og Veje, november 2018.

Af Jacob Deichmann, Master i Universelt Design og Tilgængelighed, Arkitekt MAA, 
Rambøll Danmark AS
Jens Pedersen, Seniorkonsulent, Vejdirektoratet, formand for 
Vejregelgruppe Tilgængelighed for alle
Stine Ilum, Antropolog & ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og SLA

”Klimatilpasning og terrorsikring - Nye barrierer for universelt design?”
Vejregelgruppen Tilgængelighed for alle igangsatte i 2018 udarbejdelsen af en rap-
port, der skulle undersøge, hvorvidt og i givet fald hvorledes klimatilpasnings- og 
terrorsikringsprojekter skaber nye barrierer for tilgængeligheden - i første række 
for mennesker med funktionsnedsættelser – i anden række for alle. Rapporten 
ser på konsekvenserne af midlertidige såvel som permanente løsninger, og den 
inkluderer små såvel som store anlæg. I rapporten blev der lagt vægt på at give et 
afbalanceret billede af gode og dårlige løsninger, som både kunne illustrere pro-
blemer såvel som gode løsninger, der kan tjene til inspiration. Rapporten ”Klima-
tilpasning og terrorsikring - Nye barrierer for universelt design?” (Vejdirektoratet 
2018) er baseret på en udpegning af ca. 20 projekter inden for klimatilpasning og 
ca. 20 projekter inden for terrorsikring - danske og udenlandske, små og store. 
På baggrund af litteraturstudier, internetsøgninger og interviews er der indsamlet 
grunddata om projekterne. Herunder er det undersøgt, om der kan identificeres 
tilgængelighedsproblemer i de enkelte projekter.

Tilgængelighed forstås ud fra at det givne projekt er udformet, så det kan bruges af 
mennesker med funktionsnedsættelser (eksempelvis blinde eller kørestolsbruge-
re) på lige fod med andre mennesker. Denne faglige tilgang kaldes også Universelt 
Design, efter den definition der gives i FN’s Handicapkonvention (UN CRPD 2019).

NYE BARRIERER FOR 
TILGÆNGELIGHEDEN



33

For at sikre et holistisk overblik er analyserne af hjemlige, udvalgte cases udført i 
tre dele. Dels en tilgængelighedsrevision, der er en vurdering af den fagligt udførte 
projektkvalitet. Dels er der udført etnografiske observationer, for at vurdere om 
projekterne fungerer efter målsætningen. Og endelig brugerinterviews for at høre 
brugernes egen beskrivelse og oplevelser af de indbyggede og implementerede 
ændringer.

Med forankring i de kommunale og statslige vejbestyrelser opererer vejregelgrup-
perne, som rådgivende kompetencecentre for hele Vejsektoren. Og under admini-
stration af Vejregelsekretariatet udarbejdes vejledninger og baggrundsrapporter 
inden for sektorens område i det omfang, der opstår behov herfor. Den omtalte 
rapport er udarbejdet af Rambøll Danmark AS med Gemeinschaft AS som under-
rådgiver. I denne artikel beskrives rapportens konklusioner og anbefalinger for så 
vidt angår terrorsikringsprojekter (find link til den fulde rapport under referencer).

Rapportens struktur
Rapporten er baseret på en topologisk tilgang, hvor der fokuseres på elementernes 
form og udseende, fordi det er det, der har betydning for, hvordan de påvirker tra-
fikanter og brugere af byrummet.
 
Inden for terrorsikring kan vi identificere 3 hovedtyper:

•Punktformede elementer som f.eks. pullerter, betonklodser,              
blomsterkrukker, etc.

•Elementer, der går opad, som f.eks. mure, skråninger og trappeanlæg.

•Elementer, der går nedad, som f.eks. voldgrave.
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Det gælder for alle typerne, at de i forskellig grad kan nedsætte tilgængeligheden 
enten for afgrænsede grupper eller for alle, som eksempelvis en voldgrav gør.

I det følgende gennemgås som eksempel typen punktformede elementer. 

Punktformede elementer
Formålet med punktformede elementer er at skabe en løsning, der forhindrer eller 
forsinker bevidste handlinger eller udfald med større eller mindre køretøjer, der er 
rettet mod enten bygninger eller mennesker i byrummet. Løsningstypen har indtil 
nu været særligt anvendt ved midlertidige tiltag, men anvendes i stigende grad 
i permanente løsninger. Hvad angår selve elementet ses eksempler på en række 
forskellige typer som betongrise, formstøbte betonsiddemøbler, pullerter, sidde-
møbler beklædt med træ, bænke fæstnet i underlaget, forskellige former for plan-
tekasser og -beholdere (Figur 1).

Det afgørende for løsningens virkning er todelt. Elementerne skal både være pla-
ceret rigtigt, og samtidig skal elementerne i sig selv have tilstrækkelig masse og 
forankring til at standse eller forsinke køretøjet. En række ingeniører og sikker-
hedsvirksomheder har foretaget tests af og beregninger på, hvordan de forskellige 
elementer rent faktisk fungerer i sikkerhedssammenhænge. I vores undersøgelse 
har vi ikke vurderet denne del af sikringen. Fokus for undersøgelsen har været på 
elementernes funktion i hverdagssammenhænge.

Elementerne kan placeres efter 2 forskellige principper - en række eller en zig-zag 
formation (Figur 2). Ved placering i række spærres al indkørsel, mens zig-zagfor-
mation gør indkørsel muligt med nedsat hastighed. Zig-zag formationen er mest 
anvendt i Danmark, hvor et byrum skal beskyttes, men hvor lovlig og nødvendig 
kørsel, såsom varelevering, skal have adgang.

Ved en gennemgang af elementerne med en tilgængelighedsfaglig tilgang kan vi 
identificere en række problemer:

• Elementer spærrer en gangbane (f.eks. når der tidligere er etableret en jævn 
gangbane gennem et område med f.eks. bro- eller chaussésten).
• Elementer spærrer en ledelinje for blinde og svagsynede.
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Figur 1. Terrorsikring med blomsterkrukker og store natursten ved Nørreport Station, København.
Naturstenen i baggrunden er placeret på den anlagte ledelinje til gene for blinde og svagsynede. 
(Foto: Rambøll)

Figur 2. Principper for opstilling af punktformede forhindringer (på række og zig-zag).
(Illustration: Rambøll)
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• Elementer spærrer for adgang til en handicapparkeringsplads.
• Elementer giver problemer ved kryds og fodgængerfelter, f.eks. at retnings- 
og opmærksomhedsfelter spærres eller lydsignaler ikke kan nås.

Det er et gennemgående træk, at problemerne især opstår ved midlertidige anlæg. 
En forklaring på det kan være, at anlæggene ikke er et resultat af en traditionel, 
grundig projektering, som eksempelvis ikke har været underkastet en tilgængelig-
hedsrevision. Desuden er det blevet observeret i de etnografiske undersøgelser, at 
de midlertidige elementer, primært betongrise, flytter sig som del af hverdagsli-
vet. Måske fordi køretøjer påkører dem eller folk flytter dem for sjov. Derfor står de 
midlertidige elementer ofte mere eller mindre tilfældigt placeret. 

Det er ligeledes blevet observeret i de etnografiske undersøgelser, at mange af de 
punktformede elementer har tendens til - på næsten magnetisk vis - at tiltrække 
andre ting i byrummet; cykler, skrald, rullekufferter, mennesker osv. I nogle tilfæl-
de er det derved ikke selve sikringselementerne, der udfordrer tilgængeligheden, 
men de ting, der tiltrækkes i hverdagssammenhænge. 

På den mere positive side viser de etnografiske undersøgelser desuden, at ele-
menterne tages i brug f.eks. som ekstra siddemuligheder i byrummet og derfor 
bidrager til tilgængeligheden. En ældre mand med stok, der sidder på en af sik-
ringsbænkene på Strøget, siger: ”[Når jeg går på Strøget] savner jeg ofte en bænk 
eller noget, jeg kan læne mig op ad for at genfinde min balance eller bare sidde ned 
og slappe af et øjeblik.” Andre steder er der arbejdet med, at der indgår beplant-
ning i sikringselementet, som medvirker til at forskønne byrummet. En ung kvinde 
på Nørreport siger: ”Jeg troede faktisk, at potteplanterne var på Nørreport for at 
forskønne byrummet. Jeg vidste godt, at betonblokkene var terrorsikring, men ikke 
blomsterkummerne – de er da pæne.” 

Vi vurderer, at det vil være forholdsvis enkelt at undgå de nævnte problemer, under 
forudsætning af, at der ved planlægning og projektering tages højde for de gæl-
dende anbefalinger for tilgængelighed. Ligesom alt andet byinventar, bør terror-
sikringselementerne placeres efter en overordnet planlægning, der friholder jævne 
gangbaner og ledelinjer i naturlige, overskuelige forløb.

Til fremtidige projekter indeholder rapporten følgende anbefalinger.
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Anbefalinger:

Afstanden mellem terrorsikringselementerne bør være mellem 100 og 120 cm, 
hvor en gangbane skal passere. 100 cm er den mindste bredde af gangbane i 
henhold til håndbogen “Færdselsarealer for Alle” (Vejdirektoratet 2017). 120 
cm er den maksimale bredde mellem terrorsikringselementer i henhold til 
international litteratur på området (se fx BSI 2013, Forsvarsbygg 2016).

Hvis det i en særlig situation – såsom en begivenhed eller en festival - er 
nødvendigt med kort varsel at opstille terrorsikringselementer uden en egentlig 
forudgående planlægning, bør lokaliteten besigtiges af en tilgængelighedskyndig 
person, som på stedet kan give råd om korrekt placering af elementerne.

Ved fodgængerfelter og signalregulerede kryds etableres elementerne, så de ikke 
dækker over taktile felter eller spærrer adgang til 0-kantsten og lydgiver. 

Rapportens sammenfatning
Ved gennemgang af de udvalgte projekter inden for klimasikring og terrorsikring 
samt etnografiske undersøgelser af udvalgte projekter i Danmark kan vi konsta-
tere, at terrorsikringsprojekter kan medføre problemer for mennesker med funk-
tionsnedsættelser. Problemerne rammer ikke kun mennesker med funktions-
nedsættelser, men de rammer også en bred gruppe brugere. Her kan voldgraven 
fremhæves som et eksempel på, at alle får nedsat deres tilgængelighed. Det illu-
strerer et allerede kendte forhold: at universelt design og tilgængelighed ikke kun 
er til nytte for en minoritet, men for de fleste mennesker.

De etnografiske undersøgelser viser, at brugerne, inkl. brugere med funktionsned-
sættelser, i en vis udstrækning tilpasser sig de nye forhold og finder deres egne 
løsninger på udfordringerne. Det kan være helt simple løsninger som at finde en 
alternativ rute uden om problemet.
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Der er også eksempler på, at de nye projekter skaber nye muligheder for ophold og 
oplevelser - også for mennesker med funktionsnedsættelser. I nogle tilfælde kan 
vi endda konstatere, at projekterne kan forbedre tilgængeligheden for bestemte 
grupper. Det sker for eksempel, når et terrorsikringsprojekt medfører, at der kom-
mer flere siddemuligheder i et byrum. Disse overvejelser retfærdiggør imidlertid 
ikke de grundlæggende tilgængelighedsmæssige problemer i løsningerne. 

Fra starten af klimatilpasningsprojekternes indførelse i Danmark har der været 
fokus på, at projekterne ikke kun rent teknisk skulle håndtere klimaproblemer, 
men også tilføre de berørte byrum nye værdier og kvaliteter i form af blandt andet 
begrønning og opholdsmuligheder. De samme ideer ses også i nogle af de første, 
danske terrorsikringsprojekter, der dog ofte bærer præg af at være blevet planlagt 
og udført over kort tid. I nogle tilfælde er der tilmed et ønske om at camouflere 
terrorsikringselementernes egentlige formål.

Samlet set har terrorsikringsprojekterne i Danmark indtil videre haft en mindre 
permanent karakter end klimatilpasningsprojekterne, hvilket tilsyneladende har 
medført, at både æstetik og anvendelighed kan være gledet i baggrunden i desig-
nprocessen. Efterhånden som der etableres mere permanente terrorsikringsanlæg 
i Danmark, med tilhørende budgetter og tilstrækkelige planlægnings- og projek-
teringsperioder, antager vi, at de samme tendenser som i klimatilpasningsprojek-
terne vil kunne ses inden for dette fagområde. Her vil man med fordel kunne finde 
inspiration i Norge. I Oslo findes nogle fine eksempler på, hvordan terrorsikrings-
elementer kan indpasses i et byrum på en måde, der både løfter stedets visuelle 
kvalitet og samtidig giver nye opholdsmuligheder, uden at det går ud over tilgæn-
geligheden (Figur 3). Det nye anlæg på Christiansborg Slotsplads er et eksempel 
på denne tilgang. 

Vi vurderer, at langt de fleste tilgængelighedsproblemer kan løses, hvis de gælden-
de anbefalinger følges i projekteringen. Herunder påtænkes håndbogen “Færd-
selsarealer for alle” som primær anbefaling inden for vejområdet (Vejdirektoratet 
2017). I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tolke de foreliggende anbefa-
linger ved særlige problemstillinger, som vejledningerne ikke har taget højde for. I 
sådanne tilfælde vil løsningen være at inddrage en tilgængelighedsrevisor eller en 
anden fagperson inden for området i projekteringen eller at udføre tilgængelig-
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Figur 3. Permanent løsning af på-række-typen (Norges Bank, Oslo). Eksempel på løsning, hvor 
terrorsikringselementerne er tænkt ind i et samlet, permanent design af byrummet med siddemøbler og 
beplantning. (Foto: Rambøll)

hedsrevision på et eller flere trin af processen. Generelt bør tilgængelighedshensy-
net, som i alle andre byrumsprojekter, inddrages så tidligt som muligt for at undgå 
uheldige og uhensigtsmæssige løsninger. Ved store projekter vil det være relevant 
at inddrage lokale eller landsdækkende handicap- og ældreorganisationer.
-
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41



42



43



44

Af Michael Folmer Wessman, Administrator og Organisationsansvarlig, Dansk Live

Nye udfordringer for sikkerhed
Festival- og koncertsikkerhed har i mange år været et centralt anliggende for ar-
rangører af udendørs koncerter og musikfestivaler. Fokus har især været orienteret 
mod at sikre publikum og gæster på pladsen og foran scenerne, fx i form af  crowd 
safety. De voldsomme angreb mod musik- og kulturbegivenheder, som vi desværre 
har oplevet de senere år, har imidlertid øget behovet for at sikre de områder, der 
dels støder op til og dels giver adgang til festivaler eller koncertområder. Det har 
udfordret livearrangørerne på flere måder, og i det følgende vil jeg gennemgå nogle 
af disse udfordringer, som et oplæg til en konstruktiv dialog om det fremadrettede 
behov. 

Det skal være trygt og sikkert at gå til koncert og til festival i Danmark – og det er 
det heldigvis også. Hvert år lægger arrangører og myndigheder mange gode kræf-
ter i at sikre koncertpublikummet – både mod egne kræfter og dem der måtte 
komme udefra.

Når store menneskemængder samles, fx til en koncert eller festival, rummer de i 
sig selv stærke kræfter, der kan kompromittere sikkerheden, hvis ikke der er taget 
hånd om sikkerheden på en god måde. Det er der desværre mange eksempler på 
både i og uden for koncertområdet. I mange år har branchen haft vilje og et stort 
fokus på at udvikle sikkerheden på landets mange festivaler og ved udendørs kon-
certer. Det er sket i godt samarbejde med politiet og andre centrale myndigheder. 
Samtidig har indsatsen haft fokus på at styrke andre relevante sikkerhedsområder 
som fx arbejdssikkerheden, fødevaresikkerheden, brandsikkerheden, installati-
onssikkerheden, farlige vejrforhold osv.

ARRANGEMENTER, 
ANSVAR OG DIFFUSE 
GRÆNSER
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De senere år har vist os, hvordan store menneskemængder er blevet et oplagt mål 
for udefrakommende kræfter. Siden 2015 har vi oplevet en række voldsomme an-
greb i byer mod forskellig events og kulturelle arrangementer med mange døde 
og sårede til følge – her kan blandt andet nævnes Paris, Berlin, København, Nice, 
London, Manchester, Barcelona og Las Vegas. Samtidig er konkrete anslag mod 
koncerter og events i både Tyskland, England og Holland blevet forhindret af myn-
dighederne.

Baggrunden for disse angreb ligger uden for denne artikels mål. Men som koncert- 
og festivalarrangører kan vi konstatere, at der er sket en markant ændring i det 
trusselsbillede, arrangører skal forholde sig til i samarbejde med myndighederne.

Økonomi ved højt trusselsniveau
Ifølge PET er vi lige nu på et trusselsniveau på 4 ud af 5, og i den aktuelle trus-
selsvurdering skriver PET følgende med relevans for netop eventarrangører:

”… opfordringer til angreb mod tilfældige civile mål i Vesten påvirker også terror-
truslen i Danmark mod ubeskyttede civile mål så som steder og arrangementer, 
hvor mange mennesker er samlet…” (PET 2018).

Det høje trusselsniveau vil formentlig være til stede flere år ud i fremtiden. I byer 
og ved større begivenheder har svaret på truslen været betonklodser – og mange af 
dem. Det har for festival- og koncertarrangørerne været en betydelig omkostning. 
Især for mindre arrangementer har det været en betydelig post, der let har kunnet 
få økonomien til at vælte.

For arrangører har betonklodserne været en umiddelbar måde at engagere sig i 
sikringen af pladsen. Samtidig har de givet synlighed til både publikum og even-
tuelle angribere. I Dansk Live ser vi dog gerne, at niveauet for løsningerne løfter 
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sig fra det umiddelbare, og derfor er der blevet testet forskellige sikringstiltag og 
løsninger undervejs – både i form af udvidet adgangskontrol, øget overvågning, 
bomme, bevæbnet politi, og andre kreative løsninger til at angive adgang og græn-
sedragning.

Diffuse grænser
Der har traditionelt været en forståelse mellem myndigheder og koncert- og fe-
stivalarrangører om, at grænsen for ansvaret går ved plads- og festivalhegnet. På 
pladsen er det altså arrangørens ansvar, mens den offentlige sikkerhed er politiets 
opgave. Det betyder både at afværge farer og forstyrrelser af den offentlige orden 
samt fare for enkeltpersoners sikkerhed.

I politiets vejledning fra 2015 til udarbejdelse af sikkerhedsplaner for større uden-
dørs musikarrangementer står der derfor beskrevet:

”Politiet varetager opretholdelsen af ro og orden på offentlige arealer, dvs. uden 
for det af arrangøren afspærrede område. Inden for hegnet påhviler det arrangøren 
at opretholde ro og orden. Som arrangør kan man ikke forvente, at politiet vil være 
til stede under arrangementet, med mindre der opstår situationer, hvor politiets 
medvirken er nødvendig. Det kan eksempelvis være situationer af ordensmæssig 
karakter eller kontrol med overholdelsen af vilkår og regler.” (Politi 2015)

Ved terrorsikring opleves grænsen mellem arrangørernes og myndighedernes an-
svarsområde imidlertid mere diffus end beskrevet. I stigende grad er det en forud-
sætning for arrangementets gennemførelse, at der etableres terrorsikkerhedsfor-
anstaltninger på ydersiden af arrangementspladsen. Skal den være effektiv, bør 
man ikke kun tænke i det umiddelbart nære pladsområde, men i forskellige peri-
meterzoner frem til arrangementspladsen. Det gør, at arrangøren må operere i de 
offentlig rum med usikre beføjelser og ansvar.

De diffuse grænser kan også udnyttes af de angribende kræfter. Ved angrebet i 
Manchester Arena så man fx, hvordan en bombe blev detoneret i foyerområdet 
mellem arenaen og togstationen. I ’The Kerslake Report’, der fulgte op på anslaget, 
blev det blandt andet bemærket, at foyerområdet gav anledning til en uklar rolle-
fordeling mellem aktørerne og myndighederne.
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“The foyer area where the bomb was detonated is a space with mixed usage, being 
shared by members of the public using the Arena, station and car park. This type 
of space is identified by the Review as needing specific consideration for security 
implications as (…) the Panel believes it has identified a potential risk factor where 
crowded venues are linked to multi-purpose spaces with the possibility of blurred 
understanding about ownership and responsibility.” (Kerslake Arena Review 2017).

Eksemplet viser, at det måske kan være nemmere som angriber at kile sig ind i 
områder, hvor rolle- og ansvarsfordelingen er mere diffus – fx til og fra nærliggende 
stationer.

Ansvaret for arrangementer er naturligvis arrangørernes, men det bør fortsat være 
myndighedernes opgave at sikre det offentlige rum uden for koncert- og festival-
pladsen. Her har politiet myndigheden og beføjelserne, og de har dermed også mu-
ligheden for at planlægge og kontrollere sikringstiltagene. Desuden bør det være 
myndighedernes rolle at bistå arrangørerne med at vurdere og fortolke truslen.

Dialog og debat om rolle- og ansvarsfordeling mellem arrangører og myndigheder 
pågår løbende. Senest har en dom givet DBU medhold i, at et påbud om vejsikring 
i forbindelse med en pokalkamp hverken havde hjemmel i politiloven eller i loven 
om særlige idrætsbegivenheder. Det er en udvikling, der bliver interessant at følge 
fremadrettet.

Tilbage på sporet
Det øgede fokus på terrorsikring har desværre betydet, at udviklingen på nogle af 
de mere traditionelle sikkerhedsområder har stået stille i de senere år - eksem-
pelvis implementeringen af den nyeste viden om og forståelse af publikumsdy-
namikker.

Der skal fortsat udvikles på terrorsikringsområdet, men det har fyldt meget for 
arrangørerne (måske også for meget) de seneste år. Arrangørerne vil gerne, at sik-
ring ikke er det eneste område, der fylder. Deres passion er musik og underhold-
ning, men anerkender naturligvis, at man som arrangør aktivt og forebyggende 
skal forholde sig til risikoen for terror. Det bør dog ikke ske på bekostning af andre 
sikkerhedsaspekter, som måske har en mere umiddelbar relevans, så som fx føde-
varesikkerhed eller arbejdssikkerhed.
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Efter en årrække med meget fokus på terrorsikring var det opløftende, at dette 
ikke længere var det dominerende emne, da festivalerne mødtes til fælles erfa-
ringsudveksling i januar og evaluerede på tværs af årets festivaler. Emnet blev na-
turligvis berørt og drøftet, men det trak ikke det samme fokus, som det har gjort 
i de forgangne år. 

Dansk Live ser gerne, at der i samarbejde med myndighederne bliver skabt bed-
re balance i terrorsikringsindsatsen, så der igen bliver mere plads til udvikling på 
tværs af alle sikkerhedsområder. 

En fælles udfordring
Terrorsikring af kulturelle begivenheder er ikke kun et anliggende for livemusikken, 
men en fælles udfordring på tværs af en række arrangørgrupper, der samler store 
menneskemængder - alt fra spejderlejre til store sportsbegivenheder og julemar-
keder. Centralt er, at disse begivenheder er midlertidige og i stor stil drevet af fri-
villige kræfter. Der er derfor behov for, at myndighedernes råd og vejledninger er i 
øjenhøjde, og at rollefordelingen er klar og let at forholde sig til som arrangør. Mod-
sat brancher som fx byggeriet og infrastrukturen, som ofte er dybt specialiseret og 
professionaliseret, er kulturevents drevet af frivillige kræfter, der måske kun har 
med sikkerhed at gøre få gange årligt. Forventningsafstemning og let tilgængelig 
information er derfor essentielt.

Mange arrangører oplever, at der mangler mere konkrete råd og vejledninger om 
gode og relevante sikringsløsninger fra myndighederne. Derudover kommer påbud 
om sikring ofte sent i planlægningsprocessen, og disse er samtidig vanskelige at 
håndtere i en skrøbelig økonomi.

Som organisation for koncert- og festivalarrangører oplever vi dagligt, hvordan 
events og kulturliv er med til at skabe værdi og synlighed for lokalsamfund. Derfor 
mener vi også, at både kommuner og staten bør bidrage med relevante investerin-
ger i en ny sikkerhedsinfrastruktur, der gør sikringen af kulturarrangementer mere 
enkel og økonomisk tålelig. Sådan kan arrangører afholde sikre og trygge arrange-
menter til glæde og gavn for de mange publikummer og gæster.
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Øget vidensdeling – på tværs og i dybden
Endelig ser vi et behov for øget videndeling, både på tværs af brancher og mellem 
de forskellige aktører. Hermed kan kompetencebehov konkretiseres, mens gode 
råd, løsninger og opmærksomhedspunkter kan udveksles. Både investeringer i 
professionelle løsninger og de løsninger, der kan gøres for få og enkle midler, kan 
erfaringsdeles.

Videndelingen bør ske på tværs af arrangørområder, men vi bør også arbejde mod 
at sikre en bredere erfaringsudvekling på tværs af brancher, så vi kan lære af hin-
anden - fx ved at trække på, hvordan bygge- eller infrastrukturområdet arbejder 
med forebyggelse og håndtering. Som arrangører kan vi helt sikkert lære noget af 
højrisikobyggerier og metroens uddannelsesaktiviteter. Håbet er, at en udveksling 
på tværs og i dybden vil gavne alle, der arbejder med at sikre mod terror.
-

Referencer
PET 2018. Vurdering af terrortruslen mod Danmark. PET.dk 12. januar 2018. Link: 
https://www.pet.dk/CTA/~/media/VTD%202018/Vurderingafterrortruslenmod-
Danmark2018pdf.ashx. Downloadet: 21.05.2019.

Politi 2015. Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større uden-
dørs musikarrangementer o. lign. Politi.dk 2015. Link: https://politi.dk/-/
media/mediefiler/dokumenter/landsdaekkende/tilladelser/begivenheder/
vejledning-om-udarbejdelse-af-sikkerhedsplan-for-strre-udendrs-musikarran-
gementer-ol.pdf?la=da&hash=B47C2CD195B65EC0B77EBD49333ED3AD52FA-
09B7&hash=B47C2CD195B65EC0B77EBD49333ED3AD52FA09B7. Downloadet: 
21.05.2019.

Kerslake Arena Review 2017. The Kerslake Report: An independent review into 
the preparedness for, and emergency response to, the Manchester Area attack on 
22nd May 2017. KerslakeArenaReview.co.uk. Link: https://www.kerslakearenare-
view.co.uk/media/1022/kerslake_arena_review_printed_final.pdf. Downloadet: 
21.05.2019. 
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Om forfatteren
Michael Folmer Wessman er administrator og organisationsansvarlig hos Dansk 
Live. Dansk Live er interesseorganisation for festivaler og spillesteder i Danmark. 
Foreningen samler mere end 110 koncertarrangører. Som livemusikkens repræsen-
tant er Dansk Live blandt andet engageret i indsatser og aktiviteter, der kan sikre 
en tryg og sikker koncertafvikling og som samtidig bidrager til, at bestemmelser 
og rådgivning matcher branchen. Her har Dansk Live blandt andet bidraget til etab-
leringen og udviklingen af Justitsministeriet og Kulturministeriets vejledning om 
sikkerhed ved udendørs musikarrangementer.



51



52



53



54

Af Morten Andreasen, koncernchef i Perimeter Protection Group (PPG)
Rune Jeff Frederiksen, Global Director of Service & Mobile Gate Security I KIBO Sikring A/S

Generelle betragtninger i forhold til trussel og løsninger
Målet med dette afsnit er at identificere forskellige typer terrorsikringsløsninger, 
som bedst muligt beskytter mod terrorangreb med køretøjer. For at kunne vurde-
re hvilken løsning, der bedst passer netop din bygning, din kommunes torv eller 
din festival, bør du grundlæggende spørge dig selv om, hvad formålet er med sik-
ringen. Er målet blot at regulere og hastighedsbegrænse trafikken? Eller er målet 
snarere at stoppe og minimere skaderne fra ondsindede køretøjsangreb? Og er 
målet at sikre helt midlertidigt eller mere permanent?

Svaret bør afhænge af den konkrete trusselsvurdering, som enten Politiet, PET 
eller private rådgivere kan foretage. Bevidstheden om det reelle trusselsbillede og 
formålet med sikringen er afgørende for valg af sikring.

Det anbefales, at terrorsikringsprodukter – især i byrummet – så vidt muligt fast-
holder en venlig, imødekommende atmosfære frem for at bidrage til en stemning 
af frygt. Samtidig bør produkterne – hvis risikovurderingen tilsiger det – være af 
tilstrækkeligt høj kvalitet, så de har den forventede effekt i tilfælde af et terror-
angreb.

Terrorsikringsprodukter er særligt relevante i byrum til store events, ved ambassa-
der og ved vital infrastruktur som havne, lufthavne og vandrensningsanlæg. Men 
også skoler, fængsler og mange andre institutioner kan have behov for et højt sik-
ringsniveau.

Historien har vist, at nogle terrorister planlægger deres angreb nøje, hvorfor de let 
kan gennemskue, hvad der er reel, funktionsdygtig terrorsikring, og hvad der blot 

PERMANENTE OG MOBILE 
LØSNINGER
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er tunge blomsterkummer eller lignende. Derfor er det afgørende at tage truslen 
alvorligt, hvis den professionelle trusselsvurdering indikerer et behov for effektive, 
certificerede løsninger (se bidrag 6 om certificeringer).

Afhængig af truslen og konteksten kan mobile, ikke-forankrede blokader være den 
rigtige løsning ved steder såsom arbejdspladser eller events. Mobile og permanen-
te løsninger kan også kombineres, og dette afsnit præsenterer begge sikringsmå-
der.

Økonomiske betragtninger
Hvis man vil sikre en enkeltstående, ikke-tilbagevendende begivenhed, kan mid-
lertidige løsninger ud fra en økonomisk betragtning være at foretrække. I tilfælde 
af at begivenheden gentages – eller samme område bruges til flere forskellige ar-
rangementer – kan permanente løsninger være en billigere løsning på den lange 
bane. Særligt fordi permanente løsninger kan erstatte den løbende leje og trans-
port af midlertidige løsninger såsom betonklodser og busser, som jævnligt bruges 
til at blokere indfaldsveje til udsatte områder. Permanente løsninger kan sandsyn-
ligvis også nedbringe behovet for politi og andet sikkerhedspersonale.

Terrorsikringsprodukter i høj kvalitet har en lang levetid (mindst 10 år, men ofte 
længere), og når investeringen fordeles ud over hele perioden, fx gennem en lea-
singordning, bliver udgifterne mere overskuelige.

Permanente terrorsikringsløsninger
Med permanent sikring menes fysiske barrierer, der er fæstnede i beton, og som 
kan stoppe et køretøj. Det er ikke kun væsentligt at vælge den rigtige barriere. 
Det er lige så vigtigt at overveje kvaliteten af barrierens fundament og installe-
ringen af barrieren. Dårligt designede fundamenter kan kompromittere barrierens 
modstandsdygtighed ved et angreb. Når barrieren er installeret, anbefales det, at 
den årligt efterses af en servicetekniker. De tre mest almindelige former for per-
manente sikringsløsninger er pullerter, wedge barriers og porte, som præsenteres 
herunder.
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Pullerter
Pullerter er cylinderformede rør, typisk af stål. Da pullerter er nedstøbt i beton, er 
de så stærke, at de effektivt stopper et køretøj på stedet, uden at pullerten går 
i stykker. Afstanden mellem pullerter er maksimalt 1,2 meter, og den nøjagtige 
afstand bør reflektere de forhold, pullerten er blevet testet ved. Sikring med pul-
lerter betyder, at der er god plads til, at fodgængere, cyklister og mennesker med 
handicap let kan passere.

Pullerter er som udgangspunkt cirka 1 meter høje, og fundamentsdybden varierer 
mellem 0,2 – 2 meter afhængigt af typen. I bykerner, hvor der ofte er kabler, metro 
og andet i undergrunden, vil man typisk vælge en relativt lav fundamentsdybde og 
til gengæld prioritere en større armeret betonplade, der holder pullerten på plads 
under overfladen.

Pullerter fås i forskellige varianter (Figur 1, Figur 2). Traditionelt har pullerter pri-
mært været faste og urokkelige, men i takt med at teknologien forbedres, er der 
kommet mere alsidige løsninger på markedet, der fastholder samme høje effek-

Figur 1. Christiansborg Slotsplads blev i 2018 terrorsikret med 85 certificerede pullerter, hvoraf stør-
stedelen blev camoufleret med granitsten. Mellem slotspladsen og Finansministeriet er der desuden 
monteret pullerter med hydraulisk teknik, så de kan sænkes og lade autoriserede køretøjer passere.
(Foto: PPG)
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Figur 2. Pullerter kan designes, så de passer til omgivelserne, uanset om de skal beskytte et julemarked, 
en forlystelsespark eller et parlament. Her ved julemarkedet i Rostock, der blev terrorsikret i 2018.
(Foto: PPG)

tivitet. Det gælder blandt andet de såkaldte hydrauliske pullerter, som kan hæves 
og sænkes for at tillade autoriserede køretøjer at passere. Denne type løsning ses 
blandt andet foran Christiansborg Slotsplads og ved Politigården i København.

En anden type pullert, der i stigende grad vinder indpas i særligt storbyer, er de-
monterbare pullerter. De fungerer ved, at man monterer en sokkel i vejen, hvor en 
pullert kan monteres og demonteres efter behov. Til daglig vil soklen være dækket 
til med et låg, så biler kan passere. Når der så er behov for sikringen, fx i forbindel-
se med festivaller, motionsløb og demonstrationer, kan pullerten monteres af en 
autoriseret tekniker. I mellemtiden kan pullerten fx lejes ud eller anvendes andre 
steder i byen. Det øger fleksibiliteten, mobiliteten og nedbringer omkostningerne 
uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Denne type løsning, der fx kan kombineres med stationære pullerter, ses blandt 
andet på store torve i Sydney, Australien, og er oplagt til de dele af byrummet, der 
bruges til events flere gange om året, men som til daglig er forbeholdt trafikken.

En fordel med pullerter er, at de ikke fylder særlig meget og derved ikke skæmmer 
unødigt i byrummet. Det giver desuden mulighed for, at man i samarbejde med 
arkitekter kan udvikle pullerter, der kan skjules som fx potteplanter, cykelstativer 
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Figur 3. En wedge barrier kan fungere på to måder. Enten kan den forblive åben, eller også kan den være 
lukket og først åbne i tilfælde af, at sensorer i jorden registrerer et køretøj, der kører hurtigere end tilladt. 
Åbningstiden er cirka 1 sekund. (Foto: PPG)

og bænke. Derved efterlader man et æstetisk udtryk og bidrager samtidig med et 
praktisk formål, der ikke alene relaterer sig til sikkerheden. Et eksempel på det er 
de 80 pullerter, der står i en halvcirkel foran Christiansborg Slotsplads, og som er 
æstetisk camoufleret af runde granitsten, som børn kan lege på.

Wedge barriers
Mens pullerter er oplagte til byrumssikring, er wedge barriers (Figur 3) en hyppigt 
anvendt løsning ved virksomheder, militæranlæg, lufthavne og fængsler. Modsat 
de mere diskrete pullerter sender wedge barriers et mere direkte sikkerhedssignal.

En wedge barrier er en fysisk blokade, der beskytter mod angribende køretøjer. 
Wedge barrieren har en lav installationsdybde (typisk 30 cm) og beskytter som ud-
gangspunkt lige så effektivt som pullerter. Wedge barriers kan også findes under 
navnet road blockers, men disse kræver typisk en fundamentsdybde på omkring 
1,5 – 2 meter og er derfor mere komplicerede at installere.

Porte
Porte udgør en af de stærkeste terrorsikringsløsninger. Udover effektivt at stoppe 
et køretøj i høj fart, forhindrer porte – typisk i kombination med hegn – uautori-
serede personer i at trænge ind på et givent område. Porte fylder mere end andre 
terrorsikringsløsninger og sender et stærkere sikkerhedssignal, end det er tilfældet 
med fx pullerter, der lettere kan camoufleres. Til gengæld er porte blandt de stær-
keste foranstaltninger på markedet.
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Mobile sikringsløsninger
Mobilsikring er flytbare sikringsløsninger, herunder bl.a. mobilporte, bomanlæg 
samt forskellige barrierer og køretøjshindringer. De er ikke jordforankrede, og som 
udgangspunkt er de enkle både at installere og fjerne. I tilfælde af nødsituationer 
kan det udgøre en fordel, da sikringsløsningerne kan flyttes og dermed tillade en 
hurtig aktion.

Figur 4. Når planlægningstiden er kort, kan mobile porte være at foretrække. Her til Kim Larsens 
mindekoncert på Rådhuspladsen i København. (Foto: KIBO Sikring)

Mobile sikringsløsninger inddeles i tre forskellige sikringsniveauer: trafikregule-
rende sikringsløsninger, hastighedsnedsættende foranstaltninger og certificerede 
sikringsløsninger. Certificerede sikringsløsninger kan også klassificeres som ter-
rorsikring.

Virksomheder, såsom fødevareproducenter og havne, er underlagt certificerede 
krav til deres sikringsløsninger. I tilfælde af nedbrud på eksisterende anlæg eller 
ved skader er det derfor nødvendigt at installere en midlertidig sikringsløsning, 
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som lever op til de krav om certificering, som den pågældende virksomhed er un-
derlagt. Bliver en port beskadiget, er det muligt at opsætte en midlertidig mobil-
port, indtil en ny, permanent port kan installeres. Sådan kan virksomheden bibe-
holde den almindelige drift og produktion.

Mobilsikring er desuden ideel til events, hvor forberedelsestiden er meget kort. Et 
eksempel på dette er Kim Larsens mindekoncert på Rådhuspladsen, hvor de sik-
kerhedsansvarlige havde mindre end én uge til at planlægge sikkerhedsforanstalt-
ningerne. Op til koncerten blev der arbejdet i døgndrift sammen med DR, Køben-
havns Kommune og Roskilde Festival Experience; lørdag den 6. oktober kl. 22.00 
rullede lastbiler læsset med mobilporte og City Safe-barrierer ind på Rådhusplad-
sen, og kl. 05.00 var de omkringliggende veje fuldstændig spærret af for trafik, så 
tilskuerne samme aften kunne nyde koncerten på Rådhuspladsen.

Figur 5. Bomme kan fx bruges til at styre trafikken ved store arrangementer, herunder festivaller. 
(Foto: KIBO Sikring)
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Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen lovkrav til eventsikring i Danmark, som 
det fx er tilfældet i England og Tyskland. I forbindelse med større events kræver 
politiet dog, at arrangører udarbejder en sikringsplan baseret på faktorer såsom 
antallet af deltagere, omgivelser og trusselsbillede. Kan sikringsplanen ikke god-
kendes af myndighederne, bliver eventen aflyst. Det var netop tilfældet med Kim 
Larsens mindekoncert, som oprindeligt skulle være afholdt i Aarhus, men som 
måtte flyttes til København. Dansk Live har dog blandt andre samlet en række 
brugbare vejledninger til sikkerhed ved udendørsarrangementer på deres hjemme-
side, som man kan støtte sig op ad (Dansk Live 2019). Når myndighederne stiller 
uventede krav til sikringsniveauet, kan det være en udfordring at finansiere sikrin-
gen i et i forvejen ofte skrabet budget. Én mulighed er at hæve billetpriserne, men 
en anden mulighed er at dække en del af omkostningerne ved at indgå i et spon-
sorsamarbejde. Eksempelvis kan en mobilport udsmykkes med bannere og logoer.

For at sikre et tilstrækkeligt højt sikringsniveau anbefales det, at forberedelser til 
sikkerhed sker i god tid. Desuden bør man gå i dialog med myndigheder om krav, 
forventninger og anbefalinger til både den permanente og mobile sikkerhed.
-

Referencer
Dansk Live 2019. Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs 
musikarrangementer o.lign. Link: http://dansklive.dk/vejledninger/

Om forfatterne
Perimeter Protection Group (PPG) rådgiver, udvikler, producerer, leverer, installe-
rer og vedligeholder produkter og løsninger til perimetersikring. PPG står bl.a. bag 
terrorsikringen af Christiansborg Slotsplads i København, Riksdagen i Stockholm, 
Gardermoen Lufthavn i Oslo og Allianz Arena i München. KIBO Sikring projekte-
rer, installerer og servicerer alle typer sikringsløsninger inden for mekanisk sikring, 
elektronisk overvågning og mobilsikring. KIBO Sikring varetager sikringssystemer 
ved blandt andet Forsvaret, Kriminalforsorgen, lufthavne, politi og havne. Virk-
somheden leverer desuden mobile sikringsløsninger til eksisterende anlæg samt 
til arrangementer.
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Af Morten Andreasen, koncernchef i Perimeter Protection Group (PPG)

Der er stor forskel på effektiviteten af de trafikale terrorsikringsløsninger, der fin-
des på markedet. Her er certificeringer et godt pejlemærke for kvalitetsniveauet, 
og de kan fungere som en slags kvalitetsstempel. Landskabet af certificeringer 
kan dog være komplekst og teknisk svært at forstå. Dette bidrag giver derfor et 
overblik over certificeringer, udfolder den mere specifikke certificeringsproces og 
belyser fordelene ved certificerede løsninger.

Terrorsikring eller trafikregulerende foranstaltninger?
Certificeringen er garant for, at produkter har den ventede effekt i tilfælde af et 
terrorangreb. Med andre ord har certificerede produkter gennemgået en række 
tests, og derfor ved man, hvordan de vil opføre sig i tilfælde af et angreb. Således 
kan man på et informeret grundlag tage stilling til, hvor stor eller lille en risiko, 
man er villig til at tage. Løsninger, der ikke er certificerede, bør - i vores øjne - ikke 
betegnes som terrorsikring, men derimod trafikregulerende eller hastighedsned-
sættende foranstaltninger. Myndigheder og virksomhedskunder kan i visse tilfæl-
de kræve certificeringer.

Behovet for certificerede løsninger afhænger af den konkrete terrortrussel, som er 
betinget af mulighederne for, at et køretøj kan komme op i høj fart i et givent om-
råde. Leder brede, lige veje op til stedet, der skal sikres? Eller er det kun muligt at 
komme dertil ad små, snørklede veje? Således er behovet for stærke, certificerede 
løsninger afhængig af konteksten. Trafikregulerende foranstaltninger, som ikke er 
bygget til at stoppe en lastbil i høj fart, vil sandsynligvis hverken behøve eller kun-
ne opnå certificeringer. Til gengæld er det afgørende, at terrorsikringsløsninger, 
der forventes at stoppe et køretøj i høj fart, har en eller flere brancheanerkendte 
certificeringer.

CERTIFICERINGER - HVAD, 
HVORDAN OG HVORFOR
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Både permanente og mobile sikringsløsninger kan i teorien opnå certificeringer, 
omend det primært er permanente løsninger, der i praksis er kraftfulde nok til at 
bestå crashtests og derved opnå certificeringer.

Typer af certificeringer og certificeringsprocessen
Certificeringer udstedes af uvildige, anerkendte institutter, herunder tyske CTS og 
det amerikanske Karco Engineering, og gives på baggrund af bl.a. crashtests, som 
er kollisionsforsøg under realistiske, men kontrollerede forhold, hvor et køretøj 
brager ind i en blokade for at teste dens effektivitet. Der findes en lang række cer-
tificeringer, som terrorsikringsprodukter kan opnå. De tre vigtigste certificeringer – 
i Danmark såvel som globalt -, er den amerikanske ASTM F 2656, den britiske PAS 
68 og den internationale IWA 14 (se figur 1).

Figur 1. De tre vigtigste certificeringer, som terrorsikringsløsninger kan opnå i en dansk kontekst, er ASTM 
F 2656, PAS 68 og IWA 14.
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Før man beder et certificeringsinstitut teste et produkt, vil man typisk foretage 
matematiske udregninger og dernæst en computersimulering af et angreb. Først 
derefter vil man foretage en crashtest, da omkostningerne forbundet med sådan-
ne tests er betydelige, bl.a. fordi køretøjet bliver totalskadet (Se figur 2). En rigtig 
crashtest giver det mest valide, retvisende resultat, og den er nødvendig, for at 
certificeringen kan udstedes af institutterne. 

Certificeringsinstitutternes krav til crashtestens specifikationer, herunder køretø-
jets vægt og hastighed, kan variere. Som hovedregel bliver produkterne dog testet 
med køretøjer på omkring 7500 kg og ved en hastighed på 30 mph (48,3 km/t) 
og 50 mph (80,5 km/t). For at opnå en certificering skal det givne produkt leve 
op til en række krav ved testen. Det primære krav handler om maximal penetra-
tionslængde, som er et udtryk for, hvor langt køretøjet må bevæge sig videre end 
barrieren efter sammenstødet.

Certificeringens gyldighed forudsætter, at produkterne installeres under samme 
vilkår som ved crashtesten. Fx hvis to pullerter er testet med 1,2 meters mellem-
rum, skal pullerterne også installeres med maksimalt samme afstand, for at cer-
tificeringen er gyldig.

Er man i tvivl om, hvorvidt løsninger er certificerede, eller hvorvidt der i ens tilfælde 
er behov for certificerede løsninger, bør man søge information hos sikkerhedsråd-
givere eller leverandører af terrorsikringsløsninger.
-

Om forfatteren
Morten Andreasen, koncernchef i Perimeter Protection Group. Perimeter Protec-
tion Group (PPG) er leverandør af terrorsikringsløsninger til både byrum, bygning-
er og vital infrastruktur. Desuden rådgiver, udvikler, producerer og installerer PPG 
produkter og løsninger til perimetersikring.



67

Figur 2. Certificeringerne udstedes på baggrund af beståede crashtests og er det mest retvisende pej-
lemærke for produktets effektivitet. (Foto: PPG)

Eksempler på crashtests af forskellige løsninger:

Crashtest af fast pullert: https://www.youtube.com/watch?v=woTqmfXyVAg

Crashtest af hydraulisk pullert: https://www.youtube.com/watch?v=Postz NjFlcY
&feature=youtu.be

Mere læsning om de tre typer certificeringer:

https://www.perimeterprotection.net/da/kvalitet/crashtest/
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Af Lene Bjerg Kristensen, specialkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns 
Kommune

Hvad skal og kan vi gøre mod terror?
Byerne står over for en ny udfordring. En række europæiske byer har oplevet terror-
angreb med køretøjer mod mennesker i det åbne byrum, og det har medført et be-
hov for at ‘sikre’ byrummet og mindske risikoen for terrorangreb. I første omgang 
har mange byer – også København - svaret på udfordringen ved at sætte barrierer 
op steder, som er vurderet særligt udsatte. Dette i form af betongrise eller plan-
tekummer.

Behovet for sikring er i nogen grad hændelsesdrevet. Med det menes, at når der 
sker en hændelse i én by, opstår frygten i andre byer. Det er ideen om, at det kunne 
også ske her hos os. Truslen er tilsyneladende kommet for at blive. Det er ikke til 
at sige hvor lang tid, der skal gå uden terrorangreb, før vi kan fjerne barriererne 
igen - hvis nogensinde.

HVAD ER DET FOR EN BY, 
VI VIL HAVE?

Truslen er alvorlig. PET har ansvaret for at vurdere truslen og udarbejder cirka en 
gang årligt en vurdering af truslen mod Danmark (PET 2018).

Frygten er stor. Det er heldigvis ikke sådan, at københavnerne går rundt og frygter 
i hverdagen, men hver gang der sker noget et sted, genopstår frygten for, at det 
kan ske her.

Risikoen er lille. Hvis man sammenligner med andre risici, så er risikoen for at 
blive ramt af et terrorangreb fx tre gange mindre end risikoen for at blive ramt 
af et lyn (og det går vi jo ikke rundt og frygter). Risikoen for at blive ramt af 
eksempelvis et trafikuheld er langt større.
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Byernes nye udfordring er også en udfordring for os i København, og den afkræver 
en ny opgave i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det første, vi må gøre os klart, er, 
at vi ikke kan gardere os 100% mod terror. Der vil altid være en risiko. Sikrer vi os 
mod den ene slags terror, opstår der en ny slags. Derfor bruger vi også andre ord 
end terrorsikring såsom sikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger. For 
egentligt er det ikke terrorsikring. På trods af at vi ikke kan sikre os mod terror, kan 
vi godt gøre noget. Som kommune og grundejer kan vi tage ansvar.

Hvad og hvor meget skal vi gøre for at sikre byrummet?
Snarere end at spørge, om vi kan sikre os mod terror, må vi stille spørgsmålet, i 
hvor høj grad kan vi sikre os? Hver gang vi sikrer med barrierer ét sted, vil risikoen 
bevæge sig videre til andre steder. Og hver gang vi sikrer mod én type angreb, vil 
terroristerne finde andre måder at angribe på. Det er en illusion, at vi kan sikre alle 
steder mod alle typer angreb. Lige meget hvad eller hvor meget vi gør, vil der altid 
være en restrisiko, som vi må acceptere.

Når der skal tages ansvar for sikkerheden i byrummet, må vi ikke lade os gribe af 
frygten. Det er væsentligt at tage ansvaret for at holde proportionerne. Vi må ikke 
overinvestere i sikringsforanstaltninger af frygt for at blive ramt af noget, der reelt 
er meget lille risiko for. Derfor handler det om at afveje, hvor meget vi skal investe-
re i at gøre en lille risiko mindre. Når vi skal afgøre, hvad der er en acceptabel risiko, 
må vi også overveje, om vi bliver mere sikre af at lave beregninger på risikoen ud 
fra forskellige acceptkriterier såsom angrebsvinkler, køretøjer, hastigheder og an-
tal tilskadekomne. Hvor tit beregner vi risici som grundlag for at vælge løsninger i 
et lyskryds, en cykelsti eller en højresvingsbane?

Grundlæggende handler det om at tage ansvar for byrummet og for byen: Hvad er 
det for en by, vi vil have? Hvordan ønsker vi at indrette den? I København ønsker vi 
en by for mennesker - en inviterende by. Vi ønsker ikke en by, der ligner et fort eller 
en by, hvor vi har barrikaderet os mod potentielle terrorister. 

Borgerrepræsentationen har vedtaget en arkitekturpolitik ’Arkitektur for menne-
sker’ (KK 2017) - en politik som også gælder for sikring af byrummet. Det, vi væl-
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ger at sætte ud i byrummet på baggrund af terrortruslen, er også arkitektur. Og 
terrorister skal ikke have lov til at sætte dagsordenen i København. Københavns 
Kommune vil ikke afvikle, men udvikle det gode byliv. Måske bør vi i virkeligheden 
gøre så lidt som muligt, i stedet for at sikre os mere for hver gang, der sker en ny 
hændelse et andet sted i verden.

Vi ønsker os at foranstaltninger, der har til formål at øge sikkerheden, skal bidrage 
med noget, som bevæger sig ud over forebyggelse eller afbødning af konsekven-
serne, hvis det ulykkelige skulle ske. Her er der tale om løsninger med merværdi, 
som betyder, at vi gerne vil have, at de tiltag, vi sætter i værk, bibringer en gevinst 
for byen.

Modsatrettede hensyn kræver samarbejde
I det åbne byrum er der flere modsatrettede hensyn:

Byen skal være levende og inviterende, og samtidig skal PET’s og politiet  
anbefalinger om barrierer følges.
Tunge køretøjer skal have svært ved at komme til, og samtidig skal der være 
let adgang for brandbiler.
De opsatte barrierer skal gøre adgangen for potentielle terrorister vanskelig, 
og samtidig skal det være muligt at komme væk i tilfælde af et angreb eller 
en ulykke.

I praksis betyder disse modsatrettede hensyn, at der er behov for tætte og prag-
matiske samarbejder mellem aktører som Københavns Kommune, PET, Politiet og 
Beredskabet, de lokale, brugerne, de erhvervsdrivende, leverandører og rådgivere. 
Når vi skal samarbejde om at finde løsninger, er det vigtigt at afklare, hvad det 
egentlige problem, der skal løses, er.

I København arbejder vi ud fra følgende problemformulering: Hvordan kan vi dæm-
pe hastigheden af tunge køretøjer på udvalgte steder med gevinst for byrummet 
og med mindst mulig gene? To aspekter er vigtige at udfolde her:

1. Det handler om hastighedsdæmpende foranstaltninger. Da der er adgang 
for biler i dag og fortsat skal være det, skal vi ikke stoppe en lastbil. Men vi vil 
have dem ned i fart.

• 

• 

• 
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2. Det handler også om at begrænse antallet af de steder, vi sætter ind, så-
ledes at der kun er barrierer på steder, som er udpeget i samarbejde med 
og på anbefaling af PET. Desuden samarbejdes løbende med Politiet om at 
justere placeringerne, idet vi ikke ønsker at skabe trafikale problemer, mens 
vi forsøger at løse et problem med forebyggende foranstaltninger, som vi for-
håbentlig aldrig får brug for.

Vi er ikke færdige med opgaven, selv om vi har skiftet betonklodserne ud med 
noget, der er pænere, på de steder der er udpeget af sikkerhedsgrunde. I det videre 
arbejde med byens sikkerhed er der behov for at gøre indsatsen smartere i en fort-
sat dialog med myndigheder, brugere og erhvervsliv.
-
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TERRORFOREBYGGELSE 
OG KRIMINALPRÆVENTION 
- ET BLIK PÅ LIGHEDER OG 
FORSKELLE

Af Bo Grönlund, arkitekt maa, lektor emeritus KADK

Da jeg i efteråret 2018 sad til det første af tre møder i Netværk for Smart Terror-
sikring i BLOX, blev omdrejningspunktet for den fælles diskussion hurtigt; Hvad er 
terror egentlig? Hvad er forskellen mellem terror og almindelig kriminalitet? Og er 
en afgrænsning mellem de to hensigtsmæssig i arbejdet med terrorforebyggelse 
i det byggede miljø? Jeg har igennem en lang karriere beskæftiget mig med, hvad 
man kan kalde, almindelig kriminalitet og kriminalprævention – særligt med fokus 
på det offentlige rum og det byggede miljø. I dette bidrag vil jeg med udgangs-
punkt i mine erfaringer prøve at komme nærmere, hvad terror er i forhold til anden 
kriminalitet. Og hvorledes henholdsvis den angelsaksiske og europæiske traditi-
on for almindelig kriminalprævention kan bruges som udgangspunkt for arbejdet 
med og forståelsen for terrorforebyggelse. 

Hændelser som d. 11. september 2001 i New York, bombeeksplosioner i storby-
ers metrosystemer som i London og Sankt Petersborg, Breiviks massakre på øen 
Utøya og brugen af køretøjer til massedrab i blandt andet Nice, Stockholm og Ber-
lin har alle skabt en vestlig opmærksomhed på terror. Og med opmærksomheden 
er der også kommet fokus på forholdet mellem det byggede miljø og mulighederne 
for terrorangreb. Det ses blandt andet af en række publikationer om forebyggelse 



77

Figur 1. Situationel prævention i det fysiske rum forsøger at reducere kriminalitet 
ved brug af en række principper, der stopper eller demotiverer specifikke, 
kriminelle handlinger på bestemte steder på bestemte tidspunkter. Det handler 
om en øjeblikkelig adfærdsmæssig virkning. Den situationelle prævention kan 
skabes vha. det fysiske design af det givne sted eller med tilstedeværelsen af 
social kontrol. Den kan også baseres på efterretninger og politiindgreb, før 
kriminelle handlinger finder sted. Det modsatte af situationel prævention er social 
prævention, der både kan rettes mod individer og grupper, og som har et mere 
langsigtet formål i form af at påvirke folks motivation til at begå kriminalitet og 
ved at arbejde med deres etik og moral. Man kan også sige, at social prævention 
handler om træning af empati og om at lære at tænke, før man handler.

(Homeland Security 2011, HM Government 2012, Forsvarsbygg 2016). Denne artikel 
forklarer to strategier for situationel prævention (Figur 1), som gennem umiddel-
bar adfærdspåvirkning på konkrete steder og tidspunkter har til hensigt at stoppe 
eller demotivere kriminelle handlinger. Herunder diskuteres forskelle og ligheder 
på terror og almindelig kriminalitet. Artiklen taler på den måde ind i diskussionen 
om, hvordan vi sikrer vores bebyggede områder bedst - både mod terror og almin-
delig kriminalitet.

CPTED og CP-UDP: To strategier for kriminalprævention i det byggede miljø
Fra omkring år 1960 begyndte den almindelige kriminalitet at vokse i Vesten, og 
spørgsmålet om forholdet mellem det byggede miljø og kriminalitetsforebyggel-
se meldte sig. Det førte i den angelsaksiske verden til udviklingen af strategier 
for forebyggelse såsom Crime prevention through environmental design forkortet 
CPTED (Cozens et. al. 2005) samt Situational Crime Prevention (ASU 2019a, ASU 
2019b). I Vesteuropa udvikledes nationalt og lokalt tilpassede varianter, som se-
nere blev sammenfattet under betegnelsen Crime Prevention through Urban De-
sign and Planning forkortet CP-UDP. De europæiske erfaringer hermed er senere 
opsamlet (EU COST 2013-2016). Danmark fik de første retningslinjer i 1990 med 
“Teknisk forebyggelse af vold og vandalisme.” I denne, og typisk for både CPTED 
og CP-UDP, står: ”Anvisningen sigter ikke mod at forebygge egentlige sabotage- og 
terrorhandlinger” (DS/R 1990:470). I dag, næsten 30 år og mange angreb senere, 
kan man spørge sig selv, hvorvidt denne afgrænsning fortsat er hensigtsmæssig. 
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Inden jeg uddyber forskelle og ligheder mellem terror og almindelig kriminalitet, 
udfolder jeg kort disse to principper for forebyggelse i det fysiske rum.
 
Angelsaksisk kriminalitetsforebyggelse i det fysiske rum
CPTED er et angelsaksisk koncept, som oprindeligt stammer fra USA. I løbet af 
1970-erne blev konceptet fulgt af konsulentrapporter og officielle publikationer på 
føderalt niveau i USA, finansieret af dels justitsministeriet og dels ministeriet for 
boliger og byudvikling. Hurtigt fik konceptet også fodfæste i Canada og Australien 
samt til dels også i UK (Cozens et. al. 2005).

CPTED-konceptet forudsætter, at politi og lovlydige borgere har den dominerende 
magt i et område. Såfremt klankulturer eller kriminelle bander er i besiddelse af 
magten i området, gør flere af CPTED-principperne det lettere dels at holde politi 
og andre myndigheder ude af området og dels at undertrykke resten af lokalbe-
folkningen. Eksempelvis er blinde veje nemme at spærre således at politi, brand-
biler og ambulancer ikke kan komme frem i et område, hvor offentlige autoriteter 
er uønskede. Det er tilmed let at melde myndighedernes ankomst og tilkalde for-
stærkninger fra andre, der ønsker at modsætte sig myndighederne. Den udbredte 
brug af mobiltelefoner har forstærket denne problematik.

De 6 CPTED-punkter (Figur 2) er efter min mening også gyldige for situationel ter-
rorforebyggelse.

Europæisk kriminalitetsforebyggelse i det fysiske rum
Den europæiske variant heraf, kaldet CP-UDP, har været tilstræbt i Danmark siden 
1990. CP-UDP fokuserer mere på det offentlige byliv og mindre på at holde uønske-
de eller fremmede personer ude. 

Hovedfokus ligger på at styrke den uformelle, sociale kontrol i samfund, hvor lig-
hed og tillid generelt er højere end i den angelsaksiske verden. Her er det et ønske 
at fremme offentligt liv i byerne, hvilket sker ved at efterstræbe diversitet i funk-
tioner og blanding af befolkningsgrupper i byområder. Samtidig søges en mere tæt 
befolkning i gader og på pladser. Desuden erstattes blinde veje af et ”grid”-formet 
gadenet med blandet trafik, en tilpas stor bebyggelsesprocent og en tilpas maske-
vidde i gadenettet til at gaderne bliver tilstrækkeligt befolkede, så den uformelle, 
sociale kontrol kan fungere.
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Figur 2. Forklaret på dansk er kernen i CPTED-begrebet:

Territoriel tydeliggørelse med klare gradvise overgange mellem offentlige 
og private områder, samt reduktion af uklare og store offentlige eller 
tiloversblevne områder.

Formel og uformel overvågning med fokus på at fremme uformel, social 
kontrol via almindelige menneskers tilstedeværelse med legitime formål. 
Overskuelighed både dag og nat er en forudsætning.

Adgangskontrol forstået som at have få og tydelige adgangspunkter til et 
privat område. Det vil yderligere fremme punkterne 1 og 2 samt reducere 
antallet af flugtveje.

Tilstrækkelig skalsikring af områder, bygninger og rum i bygninger samt 
tilstrækkelig sikring mod hærværk. Skalsikring styrker punkterne 1, 2, og 3.

Styrkelse af et områdes positive ry samt god vedligeholdelse af området inkl. 
dets bygninger og udstyr. Dette punkt sikrer punkterne 1, 2, 3, og 4 over tid.

Styrkelse af menneskelig tilstedeværelse i området med legale formål bl.a. 
gennem aktiviteter med ansatte og erhvervsdrivende. Den menneskelige 
tilstedeværelse styrker punkterne 2 og 3.

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

Inden jeg vender tilbage til fordele og ulemper med de to strategier, vil jeg kort 
udfolde forskelle og ligheder mellem terror og almindelig kriminalitet.

Terror og almindelig kriminalitet
Terror og almindelig kriminalitet overlapper på mange måder hinanden – hvorfor 
at det, efter min mening, er vigtigt at tænke de to ting sammen, når man arbejder 
med terrorforbyggende tiltag i byens rum. Metoder og angrebsformerne for terror 
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og kriminalitet kan være de samme (Figur 3). De typer af steder, hvor angrebene 
foregår, kan også være de samme - fx vil terror med formålet om at dræbe tilfæl-
dige personer ofte have stor effekt på steder med trængsel, hvor lommetyve også 
gerne opererer. Desuden kan den kriminelle og terroristen være den samme person 
– vi ser ofte tilfælde, hvor terrorister tidligere har begået almindelig kriminalitet. 
Samlet set vil den almindelige kriminalitet dog være hyppigere og have flere geo-
grafisk spredte mål.

Forskellen på terror og almindelig kriminalitet handler altså ikke nødvendigvis om 
metoden, stedet eller personen - altså om hvad der bliver gjort, hvordan, hvornår 
og af hvem. Selv om terrorattentater i gennemsnit er mere voldelige, end hvad 
andre kriminelle handlinger er, er metoderne delvist overlappende. Hvis nogen 
bliver overfaldet med en kniv på gaden, er det gerningsmandens hensigt, som er 
afgørende for, om det er terror eller almindelig kriminalitet. Ikke knivstikkeriet i sig 
selv. Forskellen handler om intentionen. EU har i 2015 defineret terrorhandlinger 
således: ”[…] acts committed with the aim of ’seriously intimidating a populati-
on’, ’unduly compelling a government or international organisation to perform or 
abstain from performing any act’, or ’seriously destabilising or destroying the fun-
damental political, constitutional, economic or social structures of a country or an 
international organisation’. Det er interessant at notere sig, at der slet ikke nævnes 
metoder i denne definition – blot intentioner. Også i USA hos FBI er intentionen 
central i deres definition af international terror, “[…] actions that involve violent 
acts or acts dangerous to human life; intend to intimidate or coerce the civilian 
population, influence the policy of a government or affect the conduct of a govern-
ment […]” (European Pariliament 2015). Da der ikke er en bredere, internationalt 
vedtaget definition arbejder en række lande ud fra egne definitioner (UN 2005). 
For mig at se, er det tydeligt, at intentioner er et centralt aspekt i definitioner af 
terrorisme, og meget bredt vil jeg sige, at terrorisme har som formål at påvirke 
samfundsudviklingen gennem voldelige handlinger. 

Almindelig kriminalitet er også intentionel, selv om intentionen kan ændre sig fra 
det nøje planlagte formål til et formål, der opstår i øjeblikket. Formålet for almin-
delig kriminalitet kan eksempelvis være berigelse, magt, sex eller hævn. 
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Figur 3. Angrebsformer og formål. Her ses en oversigt over eksempler på forskellige angrebsformer, som 
kan bruges ved både terror og almindelige kriminalitet som formål.

Angrebsformer Terror som formål
Almindelig kriminalitet 

som formål

Intenderet påkørsel 
af person(er) 

Adgang til (økonomiske) 
værdier

Drab af person(er)
Adgang til (økonomiske) 

værdier
Trussel

Drab af person(er)
Trussel

”Ramriding” med 
køretøj

Sprængning

Knivstikkeri

Voldtægt

Røveri

Tyveri og indbrud

Hærværk

Brandstiftelse

Skyderi

Intenderet påkørsel 
af person(er)
Passering af 
forhindringer

Tæt på bombemål

Drab af person(er)
Ødelæggelse af 
symbolværdier

Trussel

Drab af person(er)
Bevidst skadepåførelse

Trussel

Voldtægt med etnisk, 
politisk eller ideologisk 

dimension

Berigelse med etnisk, 
politisk eller ideologisk 

dimension

Berigelse med 
etnisk, politisk eller 

ideologisk dimension

Ødelæggelse af 
symbolværdier

Drab af person(er)
Ødelæggelse af 
symbolværdier 

Trussel

Drab af person(er)
Bevidst skadepåførelse

Trussel

Voldtægt uden etnisk, 
politisk eller ideologisk 

dimension

Privat berigelse

Privat berigelse

Protest
Magtdemonstration 

Adrenalin-“kick”

Drab af person(er)
Afskaffelse af spor

Magtdemonstration
Adrenalin-“kick”

Drab af person(er)
Trussel
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Disse formål er ikke nødvendigvis kriminelle, men lovgivninger afgør i hvilke sam-
menhænge berigelse, magt, sex eller hævn betyder kriminelle handlinger. For de-
mokratiske lande er der ofte en overensstemmelse mellem, hvad der er kriminel-
le handlinger i lovens forstand, og hvad befolkningsflertallet mener er uønskede 
handlinger. Den almindelige kriminalitet udgøres primært af ejendomsforbrydel-
ser og vold, som reelt begås af relativt få personer, selvom flere selvfølgelig kan 
være fristede.

Historisk og geografisk er hverken almindelig kriminalitet eller terror konstant, 
hvorfor det kan anses som muligt at reducere uønskede handlinger i en eller anden 
grad. Dette er udgangspunktet for social såvel som situationel forebyggelse for 
både den almindelige kriminalitet og terrorisme.

Sammenfatning
Med en forståelse af, at terror og almindelig kriminalitet på mange måder over-
lapper hinanden, kan vi vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt afgrænsningen 
mellem terror og almindelig kriminalitet er hensigtsmæssig i arbejdet med terror-
forebyggelse i det byggede miljø. Både når det kommer til angrebsformer samt 
strategier for kriminalprævention kan afgrænsningens relevans diskuteres. Når vi 
ser på de store ligheder mellem almindelig kriminalitet og terror, vil man som ud-
gangspunkt tænke, at de to strategier for kriminalprævention, CPTED og CP-UDP, 
vil kunne bruges til at forebygge begge dele. Og det er sikkert også langt hen ad 
vejen tilfældet. Dog er det vigtigt at notere sig forskellen på den angelsaksiske og 
den europæiske tradition, da disse traditioner igennem mange årtier har formet 
byer og byliv forskelligt. Da den europæiske og mere urbane, situationelle forebyg-
gelsesstrategi beror på et mere intenst byliv, åbner den i højere grad end angelsak-
sisk op for, at terror kan få stor effekt på gader og pladser, da der inviteres til at 
flere mennesker er tilstede i centrale byområder. Omvendt giver det angelsaksiske 
CPTED større muligheder for klaner og bander at overtage kontrollen af enklaver i 
byen og på den måde fremme grobund for terrorisme.

Risikoen for både almindelig kriminalitet og terror er nærværende i Vesten. Vi må 
fortsat arbejde med prioriteringen af forebyggelse, og måske vil det være en fordel 
i højere grad at sammentænke forebyggelse af terror og forebyggelse af alminde-
lig kriminalitet. På nogle punkter vil man i arbejdet med terrorforebyggelse kunne 
trække på et halvt århundredes arbejde med almindelig kriminalprævention, på 
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andre punkter må man holde sig for øje, at de to typer forebyggelse måske mod-
arbejder hinanden. 

Til sidst bør det nævnes her, at – i mine øjne – er den vigtigste, situationelle præ-
vention i forhold til terrorisme den type overvågning af personer og opførsel, som 
eksempelvis PET laver. Til sammenligning kræver det meget omfattende, fysiske 
sikkerhedsforanstaltninger at stoppe en selvmordsbomber (hvis overhovedet mu-
ligt), mens at efterretningstjenester stopper adskillige, planlagte terrorattentater 
i Europa hvert år. Det er de færreste steder, hvor man reelt kan bygge de omfat-
tende, fysiske sikkerhedsforanstaltninger og have streng kontrol af mennesker 
gennem højteknologiske adgangssystemer, som en reel sikring vil kræve. Sådan 
som vi i dag har det i lufthavne eller ved besøgsindgangen til Folketinget - men 
efterhånden bliver der nok flere og flere steder, hvor man vælger at sikre sig såle-
des. Jeg husker dog fortsat, hvor ekstremt jeg syntes det var, da jeg skulle igennem 
en lufthavnslignende sikkerhedskontrol for at besøge rådhuset i San Francisco i 
1980’erne og tilsvarende i 1990’erne på Reina Sofia museet i Madrid (hvor jeg skul-
le ind og se Picassos Guernica maleri). Det er værd at overveje, hvordan normalen 
for fysisk sikring ændrer sig igennem tiderne. 
-
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Af Deane Simpson, Professor, Institut for Bygningskunst, By og Landskab, KADK

“If every space is susceptible to attack and every person a potential attacker, then 
the only recourse is to watch everyone and fortify everyplace. […] Walking the streets 
nowadays, with troops at the subway entrance, barricades around buildings, cameras 
staring from lampposts […] it feels – more and more – like the battle for freedom is 
being lost.” 

Michael Sorkin, Indefensible Space, 2008, p. xvii

As the American architect and critic Michael Sorkin implies, our societies, cities 
and everyday lives are fragile systems sensitive to the forces and dynamics of 
securitization. In particular, we should be aware of what we risk losing in the near 
impossible project of eliminating the risk of terror through the physical hardening 
of our urban public spaces – spaces supporting an almost infinite range of options 
for possible attacks. As has been proven repeatedly, protective measures tend to 
lead to the displacement of possible attacks to other settings, or to the introduc-
tion of other methods or techniques of attack, not accounted for in the original 
physical measure. To what extent can societies justify the resources increasingly 
dedicated to supposedly preventing the kind of attack that previously happened 
elsewhere but that might not take place in the same way or in the same kind of 
space, and has an almost infinitesimal probability of happening to an individual? 
And when, in the process of spreading physical security measures around a target, 
is it enough? When should we stop?
 
While we can observe mixed research outcomes addressing the extent to which 
physical security measures reinforce fear amongst urban citizens (Minton & Aked 
2017; Dalgaard-Nielsen et al. 2016; Coaffee et al. 2009), a number of prominent ur-

ON THE THREAT OF URBAN 
SECURITIZATION
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ban thinkers and practitioners have documented the result of the expanded appli-
cation of physical security measures in introducing or reinforcing spatial and social 
fragmentation and exclusion in our cities, producing spaces that in a number of 
cases reinforce a sense of distrust (Christiaanse 2009; Graham 2010; Minton 2009; 
Sorkin 2008; Lambert 2017; Weizman 2007). In this context, could we look to de-
velop a more culturally specific response to terror prevention in public space, just 
as we see different types of culturally specific responses in settings elsewhere? 
Could Denmark set an example in which greater restraint is exercised against poli-
tical (and economic) pressures to introduce extensive ‘target hardening’ and urban 
fortification? Where measures are used sparingly, and only after greater reflection 
and public debate over their potential impact. Here, a focus would be placed upon 
the centrality of the ethos of trust and openness – one of the most important 
resources within the Nordic societies – with the ambition of building awareness 
around the threat that securitized space poses to the coherency and experience 
of the city. Such an approach would foreground inclusiveness, integration and co-
herency – looking to intensify established and ongoing efforts to support spatial, 
social, cultural and economic integration; directing efforts toward limiting radi-
calization at its source, limiting youth unemployment – together with promoting 
general access and rights to the city. Could this thinking be privileged over the re-
cent tendencies toward the ‘target hardening’ of public space – in which a range of 
physical measures, such as walls, barriers, bollards, guardposts, or sluices, etc. are 
introduced with the intention to reduce the vulnerability of or access to a possible 
target of attack.  
 
This is particularly crucial in a moment when the emerging urban paradigm of the 
so-called ‘smart (and liveable) city’ point to a paradigm shift away from Europe-
an principles of “liberty, equality, and fraternity” toward new dominant cultural 
values of “comfort, security, and sustainability” (Koolhaas, 2014) and correspon-
ding inequality and social fragmentation. This post-millennial “revolution that has 
barely been registered,” in Koolhaas’s words, might be read in parallel to Lars Bo 
Kaspersen’s thesis of shifting priorities in the Danish context post 9-11, away from 
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the welfare state’s provision of social security toward a ‘security state’ focused on 
physical security. (Kaspersen 2013). With some contributions to this wider docu-
ment focused on physical rather than social preventative measures to reduce the 
risk of attack, we should also ask what we risk if the threat of securitization of ur-
ban space itself is not addressed – risks that include: the massive misinvestment 
of resources in inappropriate or ineffective physical security measures, that might 
even embody and enact greater distrust and fear toward others; and in general, the 
production of increasingly controlled and sterilized urban territories and spaces, 
that fuel the ongoing spatial and social fragmentation of the city.
-
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