FFS 1996:3
Utkom från trycket 1996-04-03

Försvarsmaktens föreskrifter om spärrning, blockering och förstöring;
beslutade den 21 mars 1996
Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 och 20 §§ förordningen (1993:243) om
undanförsel och förstöring och efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap,
Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket
följande.
Inledande bestämmelse
1§
Dessa föreskrifter gäller planläggning, förberedande åtgärder samt genomförande i
fråga om spärrning, blockering och förstöring av fasta installationer som
huvudsakligen används för funktionen Transporter inom totalförsvaret.
Föreskrifterna gäller
järnvägsanläggning: bana, bro, tunnel eller liknande byggnadsverk,
luftfartsanläggning: infrastrukturen för transporter,
sjöfartsanläggning: infrastrukturen för transporter, och
väganläggning: väg, innefattande bro, tunnel eller liknande byggnadsverk.
Definitioner
2§
I dessa föreskrifter avses med
spärrning: åtgärder som syftar till att tillfälligt hindra en angripare
att utnyttja järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller väganläggningar,
blockering: åtgärder som syftar till att under begränsad tid hindra en
angripare att utnyttja järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller
väganläggningar, och
förstöring: åtgärder som syftar till att under lång tid hindra en
angripare att utnyttja järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller
väganläggningar.
3§
Åtgärder som avses i 2 § omfattar
1. vid spärrning: kontrollerbara eller flyttbara mineringar, flyttbara
hinder eller demontering,

2. vid blockering: kontrollerbara eller icke kontrollerbara mineringar,
svårröjda hinder, demolering eller demontering av väsentliga
komponenter så att kvalificerade resurser erfordras för att
anläggningen åter skall kunna utnyttjas, och
3. vid förstöring: sprängning, bränning, minering, hinder, rasering
eller demontering.
Spärr skall kunna tas bort på kort eller angiven tid, från minuter till några timmar,
för att anläggningen eller terrängen skall kunna utnyttjas.
Samordningsansvar
4§
Militärbefälhavare och försvarsområdesbefälhavare skall på högre respektive lägre
regional nivå samordna planläggning, förberedande åtgärder och genomförande i
fråga om spärrning, blockering och förstöring.
Planläggning, förberedande åtgärder och genomförande i fråga om spärrning
5§
Militärbefälhavare skall i samverkan med civilbefälhavare utarbeta riktlinjer för
planläggning av spärrning inom militärområdet.
Planläggning av spärrning skall ske i samverkan mellan territoriella chefer,
länsstyrelser, berörda myndigheter och ägare till anläggning.
6§
Militärbefälhavare eller, efter hans bestämmande, chef som är direkt underställd
honom får efter hörande av civilbefälhavare eller länsstyrelse samt ägare till
anläggning besluta om spärrning.
Är situationen sådan att samverkan inte kan ske får beslut ändå fattas.
7§
I fråga om de anläggningar som särskilt anges i Försvarsmaktens operativa
planering får beslut om spärrning fattas av militärbefälhavare först efter
medgivande av Försvarsmaktens högkvarter.
Militärbefälhavaren får även i ett sådant fall överlåta till chef som är direkt
underställd honom att besluta om spärrning. Före beslut skall samverkan enligt 6 §
första stycket ske.
Militärbefälhavare eller chef som är direkt underställd honom får dock besluta om
spärrning om sitsuationen är sådan att ett medgivande eller bemyndigande enligt
första stycket inte hinner inväntas.
8§
Civilbefälhavare, länsstyrelse, övriga berörda myndigheter och ägare till
anläggning skall underrättas om såväl beslutad som verkställd spärrning.

Planläggning för blockering och förstöring
9§
Militärbefälhavare skall i samverkan med civilbefälhavare utarbeta riktlinjer för
planläggning av blockering och förstöring inom militärområdet.
Planläggning av blockering och förstöring skall ske i samverkan mellan territoriella
chefer, berörda myndigheter och ägare till anläggning.
Vid planläggningen skall hänsyn tas till andra installationer som finns i och i
närheten av de anläggningar som avses i 1 § och för vilka Överstyrelsen för civil
beredskap har det övergripande planläggningsansvaret.
10 §
Civilbefälhavare, länsstyrelse, övriga berörda myndigheter och ägare till
anläggning skall underrättas om genomförd planläggning för blockering och
förstöring.
11 §
Anläggningar som planläggs för blockering eller förstöring skall indelas i tre
klasser, blockerings- respektive förstöringsklass 1-3.
12 §
Militärbefälhavare skall till Försvarsmaktens högkvarter lämna förslag på vilka
anläggningar som bör hänföras till blockerings- respektive förstöringsklass 1 och 2.
Anläggningar som hänförs till dessa klasser fastställs i Försvarsmaktens operativa
planering.
Militärbefälhavare skall besluta vilka anläggningar som skall hänföras till
blockerings- respektive förstöringsklass 3.
13 §
För anläggningar i klass 1 skall
1. fullständiga planer finnas för genomförande av blockering eller
förstöring,
2. förnödenheter vara upplagda objektsvis och ordnade för snabb utlämning så nära
användningsplatsen som från förrådsteknisk synpunkt är möjligt,
3. en transportplan finnas, och
4. personal vara avdelad och övad i fred.
För anläggningar i klass 2 skall
1. fullständiga planer finnas för genomförande av blockering eller förstöring, och
2. förnödenheter vara avdelade och förrådsställda inom berört försvarsområde.

För anläggningar i klass 3 skall
1. en översiktlig plan finnas för genomförande av blockering eller förstöring, och
2. förnödenheter om möjligt vara avdelade.
Förberedande åtgärder för blockering och förstöring
14 §
Förstöringsanordningar skall utföras i järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- eller
väganläggningar enligt överenskommelse mellan Försvarsmakten, berörda
myndigheter och ägare till anläggning.
15 §
Militärbefälhavare eller, efer hans bestämmande, chef som är direkt underställd
honom får i samråd med berörda myndigheter och ägare till anläggning besluta om
förberedande åtgärder för blockering och förstöring.
Genomförande av blockering och förstöring
16 §
Militärbefälhavare får efter uppdrag från Försvarsmaktens högkvarter och efter
hörande av civilbefälhavare och berörda myndigheter besluta om blockering och
förstöring. Militärbefälhavare får, efter samråd med civilbefälhavare, överlåta till
chef som är direkt underställd honom att efter samråd med länsstyrelse och berörda
myndigheter besluta om blockering och förstöring.
17 §
Militärbefälhavare eller chef som är direkt underställd honom får dock besluta om
blockering och förstöring om situationen är sådan att ett uppdrag eller
bemyndigande enligt 16 § inte hinner inväntas. Ett sådant beslut skall fattas efter
hörande av berörda myndigheter.
18 §
Civilbefälhavare, länsstyrelse, övriga berörda myndigheter och ägare till
anläggning skall underrättas om såväl beslutad som verkställd blockering och
förstöring.
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.
Genom författningen upphävs överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:20) för
spärrning, blockering och förstöring.
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