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Öppet brev från Skyddsrumsspecialisten AB, 2021-09-22 
 
 
Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap 
 
Kommentar till regeringens kommittédirektiv 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Regeringen har utsett Britt Bohlin till särskild utredare av civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. 
Utredningen omfattar tre sakområden. Frågan om stödorganisation respektive utrymning och inkvartering 
lämnar vi därhän då de endast indirekt berör branschens verksamhet. 
Från skyddsrumsbranschens sida vill vi här ge våra kommentarer till delen som berör civilbefolkningens 
skydd vid höjd beredskap. 
 
Inledningsvis ställer vi oss positiva till såväl regeringens lagda utredningsuppdrag som slutsatserna i 
försvarsberedningens rapport Motståndskraft, vilken bildar utgångspunkt för utredningsuppdraget.  
Här ska också frågan om ansvarsfördelning i fråga om skyddsrum utredas. I denna del vill vi särskilt framhålla 
riskerna med dagens kontrollsystem avseende kvalificerad materiel till skyddsrum och även skyddsrummens 
funktion och beredskap.  
 
 
 
1. En systemförändring skulle bland annat ge följande positiva effekter på materielen  
till svenska skyddsrum. 
 
En kort bakgrund: 
 
Då den sakkunnige står i ekonomisk beroendeställning till tillverkaren av skyddsrumsmateriel ökar risken för jäv 
med dagens systemutformning.  
Här syftar vi på att de privata konsulter som upphandlats av MSB för att utföra myndighetens 
kontrollverksamhet, i sin besiktning av materiel skulle ta andra hänsyn än av myndighetens uppställda krav vid 
godkännande av produkter i skyddsrum.  
En bättre lösning vore att tillverkarna själva ansvarar för att lag- och myndighetskrav uppfylls såsom är fallet i 
de flesta branscher. Trots kravet på externa kontrollanter, är det nämligen ändå tillverkaren som är juridiskt 
ansvarig för materielens funktion och hållbarhet under hela materielens livslängd. 
 
Vårt förslag: 
 
• Synergieffekter skulle påskynda utvecklingen samt öka produktionstakten av central utrustning och materiel. 
 
• Låta personalen hos tillverkarna som är experter och uteslutande arbetar med utveckling och tillverkning av 
skyddsrumsmateriel handha besiktningarna. Detta skulle ge en avsevärt förbättrad kvalitet av den faktiska 
besiktningen jämfört med idag. De kvalificerat sakkunniga konsulter som nu anlitas verkar inte och har kanske 
aldrig verkat inom utveckling och produktion av skyddsrumsutrustning. 
 
Lagen om skyddsrum (2006:545) förordar att kontrollverksamheten avseende Sveriges skyddsrumsbestånds 
funktion och beredskap och påföljande förordning läggs på MSB.  
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2. Lagen om skyddsrum (2006:545) förordar att kontrollverksamheten avseende Sveriges 
skyddsrumsbestånds funktion och beredskap och påföljande förordning läggs på MSB.  
 
En kort bakgrund: 
 
Lagen pekar även tydligt ut fastighetsägaren till ett skyddsrum som ansvarig för dess upprätthållande. I lagen 
som har gällt sedan 1940-talet nämns att en lägstanivå avseende omfattningen av kontrollverksamheten bör 
vara i genomsnitt cirka 6 500 besiktade skyddsrum per år. Vilket skulle betyda att hela beståndet kontrolleras 
över en tioårsperiod. Enligt gällande system anser vi att detta är en rimlig ambitionsnivå, med tanke på att alla 
byggnader, material och funktioner blir sämre över tid. Vissa delar av ett skyddsrum är kravsatta med en 
funktionsduglig livslängd på 25 år, men detta är ett orimligt krav som även med dagens system borde anpassas 
efter hur olika typer av material åldras. 
 
I dialogen med branschen har myndigheten kommunicerat att fastighetsägarens ansvar, såsom den beskrivs i 
lagen, endast gäller om myndigheten genom privata konsulter, besiktat skyddsrummet och därefter utfärdat 
ett föreläggande till den enskilde fastighetsägaren. Här stödjer man sig på lagens skrivning om ”erforderliga 
medel” för kontrollverksamheten.  
Detta är ett resonemang som inte håller. I synnerhet inte för något så viktigt som civilbefolkningens skydd mot 
krigets verkningar. Ingen skulle väl hävda att hastighetsbegränsningarna på våra vägar skulle upphöra att gälla 
bara för att polisen inte får medel att kontrollera dem! 
 
En bättre lösning vore ett system liknande det som gäller för besiktning av motorfordon. Med det menar vi att 
fastighetsägaren själv ansvarar för att regelbundet genomföra besiktning av sitt skyddsrum, åtgärda brister som 
upptäcks och efter nytt godkännande anmäla detta till myndighetens skyddsrumsregister.  
 
 
Vårt förslag: 
 
Lagen ger utrymme för två typer av kontroller av skyddsrum:  
 
• En mer omfattande, kallad ”besiktning” som säkerställer fullgod laguppfyllnad,  
 
• En mindre omfattande så kallad ”tillsyn” vilkens syfte i första hand är att utgöra underlag för prioritering av 
myndighetens arbete med ”besiktningar” i dagens system.  
 
 
Med kontroller av skyddsrumbeståndet vart tionde år skulle fastighetsägaren åläggas att genomföra en 
besiktning vart 10 år, respektive en tillsyn vart femte år.  
Genomlysningen av skyddsrummens planeras efter ”årsmodell”, då det över tid byggts olika generationer av 
skyddsrum, med åtföljande olika styrande regelverk. Jämför med det rådande systemet för fordonsbesiktning. 
Myndigheten skulle med ovanstående lösning kunna fokusera på planering, samordning och kravställning av 
skyddsrumsverksamheten istället för kontroll av densamma. 
 
Detta system skulle också innebära att skyddsrumsbeståndet genomlystes, såväl som upprustades till lagens 
standard på betydligt kortare tid än med dagens system. Detta även om medel skulle tillskjutas i dagens 
system.  
 
Det skulle också öka kontrollfunktionens motståndskraft gentemot politiska såväl som ekonomiska 
svängningar över tid, och därmed säkerställa väl fungerande skyddsrum för framtida generationer. 
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