
 

 

 

Arkiv i skyddsrum – enkätundersökning våren 2022 

 

Inledning 

Inför FALK-konferensen på temat kris skickade FALKs styrelse ut en enkät om hur många som förvarar 

arkivmaterial i skyddsrum. Frågan om skyddsrum har aktualiserats i och med Ukrainakriget och vi 

hade en känsla av att många skyddsrum används som arkivdepåer – men hur många? Och finns det 

en planering för vad man ska göra om ett skyddsrum behöver tas i bruk?  

Vi fick in 65 svar på enkäten och det sammanfattande svaret är: Ja, det finns många skyddsrum som 

används som arkiv, men planeringen för hur de ska kunna återställas om de behöver tas i bruk är 

bristfällig.  

 

Hur många förvarar arkivmaterial i skyddsrum? 

Drygt 60 procent av de svarande använder inte skyddsrum som arkivlokaler. Omkring en fjärdedel 

har slutarkiv i skyddsrum och ytterligare 12 procent använder skyddsrum för närarkiv. Två svarade att 

de inte visste.  
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Hur många har en plan för vad de ska göra om skyddsrummet behöver tas i bruk?  

Sex svarade att de hade en plan, men att en av dessa var från 1997 och därför osäkert om den skulle 

fungera. Två av dessa var hade påbörjat ett arbete med att flytta slutarkiven från skyddsrummen. 

Fem svarade att de höll på att ta fram en plan.  

Sju av de som har slut- eller närarkiv i skyddsrum svarade att det var aktuellt att ta fram en plan för 

att evakuera arkivmaterialet. Flera hade dock lyft frågan i organisationen.  

 

Övriga kommentarer från enkäten 

Evakueringsarbete är påbörjat, omfattar både gallringsutredning och flytt till andra magasin. 

Problemet är lyft i samband med händelsestyrd tillsyn 

Problemet har lyfts i samband med inträde i Sydarkivera. Ingen plan klar, men tankar finns på 

framtida lösning. 

Lika viktigt som att evakuera handlingar ur eventuella skyddsrum är ju att ha en plan för att evakuera 

särskilt viktiga handlingar ur arkivmagasin om kriget skulle närma sig. Hur gör man den bedömningen 

och vad är egentligen viktigast när man som arkivarie är skolad i att "allt i samlingarna är lika viktigt 

och allt ska bevaras"?! 

Vi valde att tacka nej till flera erbjudanden om skyddsrum som arkivlokaler, just med tanke på 

eventuell evakuering av arkivmaterial. 

Arkivmyndigheten har påtalat att myndigheten behöver ha en plan för handlingarna/akterna som 

förvaras i skyddsrum vid händelse av ofredstid. Flyttkartonger finns att tillgå - om det räcker är oklart.  

Flyttplan är inte känd. Arkivmyndigheten förvarar också arkivhandlingar i mindre mängd i skyddsrum, 

mottagningsrum av nylevererat, och dessa kan flyttas till arkivrum - frågan är bara om det hinns 

med/kan utföras vid ofredstid. Att få myndigheterna att inse att de behöver planera för och ta höjd 

för att ha fler egna närarkivslokaler är svårt när lokalerna/utrymmen i befintlig byggnad inte räcker 

till/inte kan byggas om hur som helst. Att bygga/fixa lokaler (externt) är för långt ifrån normal 

verksamhet och en kostnadsfråga som inte prioriteras.  

Har under 11 års anställning varit med om tre initiativ till nytt samlat arkiv som gått så långt som till 

ritningar (Inbyggt i andra större projekt) men alla har i relativt sent stadie prioriterats ner och dragits 

tillbaka, varför såväl huvudarkiv som ett flertal depåer fortsatt finns i skyddsrum.    

Jag vet att vi kommer att evakuera skyddsrummet, men när blir klart det vet EJ! 

Delar ett slutarkiv externt med Individ och familjerätt som även har detta som sitt närarkiv. 

Skyddsrum - en lös plan finns att forsla ut handlingarna i en container om ngt händer fort. 

Vi vet att det förekommer i kommunens förvaltningar och vi har nu fått frågor hur man ska göra vid 

en tömning. 

Vi håller på och flyttar till nytt hus och där kommer vi inte att vara härgbergerade i skyddsrum 

Vi har andra aktiviteter i skyddsrummen. Plan för tömmande och återställande behöver tas fram. 

Vi håller på att avveckla det som arkivdepå, flytt av handlingar till annan lokal pågår. 

Finns en utrymningsplan men osäkert hur väl den skulle fungera om det faktiskt skulle behövas. 


