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Sammanfattning 
I upptakt med en potentiellt återupptagen nyproduktion av svenska skyddsrum, har stor 

potential för modernisering skapats. Sverige har en bit att gå och det finns mycket arbete att 

göra för att uppdatera alla tekniska handlingar och för att civilskyddet skall kunna aktiveras 

under ett skarpt läge med ett lyckat utfall. Detta examensarbete för en 

högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Karlstads universitet, har behandlat 

konceptframtagningen för att på bästa sätt ljusförsörja ett skyddsrum vid strömbortfall. 

 

Resultatet är väggfasta LED-armaturer som drivs av en manuell handdrift infäst i väggen. 

För att standardisera utförandet bör man sätta krav på ett minsta tal på lux kring 

funktionsberörda utrymmen. Modellen har tagits fram i enlighet med gällande regler och 

krav för skyddsrum och innehåller rekommendationer utifrån detta. Konceptet anses även 

vara en nödvändighet för fungerande omständigheter i skyddsrummet vid realistiska 

förutsättningar. 

 

Detta projekt var ursprungligen ett konstruktionsorienterat produktutvecklingsprojekt för en 

konstruktion som skulle syfta till att höja säkerheten och funktionaliteten i skyddsrum, men 

som landade i ett koncept för ljusspridning. Metoden har därför följt processer för 

produktutveckling. 

  



Abstract 

In a parallel with the potential reestablishment of new production of swedish shelters, an 

awareness of a great potential of modernisation on swedish shelters has occurred. Sweden is 

in the process of a new potential production of modern swedish shelters, but there is a long 

process before all the technical details has been updated. This is a bachelor thesis for a 

degree in mechanical engineering at Karlstad university. The object of this report is to show 

how a shelter can be best supplied with light during a period when normal power fail. 

The recommendation of the report is to use wall mounted LED units that are supplied from 

an electric generator, operated manually by hand. This model has been developed based on 

swedish regulations for shelters and includes recommendations from these regulations. The 

concept could also be considered as a necessity for protectetive cautions during realistic crise 

circumstances. 

This project was initially a construction developing-oriented project for a specific product 

that aimed for higher security and functionality in shelters, but resulted in a koncept for 

light. The method has therefore followed processes for product developing.  
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1 Inledning 

Detta projekt är ett examensarbete för en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid 

Karlstads universitet. Uppdragsgivare är Skyddsrumsgrossisten Sverige AB som är ett 

företag som förser den svenska marknaden med material till skyddsrum vid renovering, 

underhåll och nyproduktion. 

 

I dagsläget står Sverige inför en upprustning av civilförsvaret, däribland skyddsrum. 

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan 

tänkas komma till användning. Vid ett anfall mot Sverige är bland det första som händer att 

elen slås ut. Därför är både befintliga och nya skyddsrum utrustade efter att tre dygn i sträck, 

strömlöst, kunna upprätthålla nödvändiga funktioner. Exempel på detta är ventilation samt 

portabla toalettstationer. Dagens skyddsrum dimensioneras för en kapacitet på 60 - 120 

personer och 0,75 m2/person, vilket är en väldigt skarp situation. Denna skarpa situation 

motiverar utredningen av en modell för att dessutom förse skyddsrummet med ljus, för att 

förbättra omständigheterna i skyddsrum. 

 

Detta projekt går ut på att ta fram en modell för hur man på bästa sätt förser ett skyddsrum 

med ljus vid strömbortfall, med förutsättningarna från modern LED-teknik. Projektet går ut 

på att ta fram en konceptuell modell och kommer avgränsas från specifika tekniska 

komponenter. 

 

Hur bör man göra för att på bästa sätt ljusförsörja ett skyddsrum vid strömbortfall? 

 

Syftet med projektet är att utveckla en modell som går under alla de regler och krav som 

omfattar skyddsrum, detta för att föra moderniseringen av svenska skyddsrum framåt och 

för att förbättra omständigheterna i skyddsrum. 

 

Målet med projektet är att kunna lämna en konceptuell modell till uppdragsgivaren att 

presentera för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som 

implementeringsförslag. 
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2 Teori 

2.1 Allmänt om skyddsrum 

Skyddsrum finns i hela landet men har även placerats och prioriterats strategiskt. Det finns 

tre typer av klassificeringar på skyddsrumsområden, från A-C. Ett skyddsrum som ligger i ett 

A-klassat skyddsrumsområde är högst prioriterat då det antingen ligger i ett område med 

stor befolkningstäthet (exempelvis tätort i centrala Stockholm), eller ligger i ett område som 

anses vara militärstrategiskt viktigt (exempelvis Gotland, Nordkalotten.) Ett skyddsrum i ett 

A-klassat skyddsrumsområde kan exempelvis prioriteras med avseende på besiktningar, 

eller att det är svårare att få igenom en ansökan om avveckling. Vidare är det 

fastighetsägaren av den byggnad som skyddsrummet ligger i som är ansvarig för rummet. 

Det är således fastighetsägarens ansvar att skyddsrummet blir iordningsställt från freds- till 

krigsläge på maximalt 48h, samt att fastighetsägaren har en skyldighet att underhålla 

skyddsrummet och dess utrustning. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 

2018). 

 

Eftersom att ett skyddsrum är fastighetsägarens ansvar, kan man inte räkna med att 

utrustning kommer köpas in om det inte finns krav från MSB att utrustningen är nödvändig. 

Konceptet behöver därför, av MSB, anses vara en nödvändighet och därmed bli ett krav ihop 

med övrig utrustning i skyddsrum för att implementeras. Utöver detta behöver modellen 

klara de restriktioner och lagkrav som finns för att produkter ska kunna klassas som 

godkända. Exempel på detta är hållfasthetskrav med avseende på en dimensionering för 

skyddsrum, driftsäkerhet, korrosionsbeständighet etc. Dessa bestämda regler och lagkrav 

finns sammanfattade i dokumentet för skyddsrumsregler, SR15 (MSB, 2018). 

 

I ett skyddsrum har man bland annat portabla toalettstationer, en nödutrymning genom 

exempelvis en utrymningstunnel och stigschakt, samt ett ventilationsaggregat. För att 

upprätthålla rätt luftflöde och övertryck i skyddsrum så har man en alternativ manuell drift 

av ventilationsaggregatet. Den manuella driften sköts med hjälp av en större handvev, där 

den manuella driften dimensionerats efter en maximal effektförbrukning på 120W enligt 

komponentspecifikation för ventilationsaggregat, S13-101 (MSB, 2013). 
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2.2 Allmänt om LED och belysningsstyrka 

Ljus är en faktor som ökar välbefinnandet för människor, inte minst i en krissituation. 

Moderniseringen som kom med LED-tekniken förde med sig stora energibesparingar, 

exempelvis får man lika mycket ljus från en LED-lampa på 10W som man får från en 

traditionell glödlampa på 60W (Belysningsplanering, 2019). LED-lampor har även en större 

mekanisk tålighet då de består av fasta komponenter och saknar glödtråd, och tål därmed 

stötar och vibrationer bättre än traditionella ljuskomponenter (ledgrossisten, 2019). 

 

Ljusflöde mäts i lumen, men man brukar också prata om lux som är lumen/m2. Det finns 

olika rekommenderade värden på lux beroende på vad det är för miljö. Exempelvis 

rekommenderas 500 lux för kontorsmiljö medan 100 lux rekommenderas för ett bilgarage 

(ledgrossisten, 2019). I skyddsrum är kravet 50 lux med en maximal effektförbrukning på 15 

W/m2 vid skyddsrumsdrift, enligt SR15 (MSB, 2018). Svensk standard för nödbelysning 

anger krav på 1 lux vid golvnivå i en gångväg till en utrymningsväg (Dafo, 2019). Viktigt att 

komma ihåg är dock att ögat anpassar sig efter ljuset i ett rum och att vi därför har en viss 

mörkeradaption.  
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3 Metod 

3.1 Förstudie 

Projektet inleddes med en förstudie där relevant information samlades in. Inläsning gjordes 

genom att exempelvis studera SR15 (MSB, 2018) efter allmänna fakta samt relevanta 

restriktioner och krav. Under denna fas skedde en dialog med MSB, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) och andra intressenter för att ursprungligen utreda vad man bör ta 

fram för funktionshöjande konstruktion, med avseende på den ursprungliga 

problemformuleringen. Känt sedan tidigare var att det är svårt att få kontakt med MSB, men 

ett intresse visades för projektet och viss information och råd gavs, kontakten var dock 

begränsad. Även en projektplan skapades under förstudien, innehållande bl.a. ett GANTT-

schema som fungerade som tidsplan för hela projektet. 

3.2 Kravspecifikation 

3.2.1 Olssons matris 

När tillräckligt med information samlats in från förstudien skapades en Olssons matris 

(Johannesson m.fl. 2013). Detta var delvis för att lista potentiella funktionshöjande 

konstruktioner att produktutveckla kring, som kommit fram som förslag under förstudien. 

Matrisen skapades dock även för att identifiera krav och önskemål genom att gå igenom en 

produkts livscykelfaser med avseende på olika aspekter. Önskemålen viktades även av 

uppdragsgivaren. 

3.2.2 Avgränsning 

Med matrisen som underlag togs ett beslut ihop med uppdragsgivaren att gå vidare med att 

titta på ljusförsörjning vid strömbortfall.  

 

En avgränsning som här infördes var att inte ta fram specifika tekniska komponenter. Detta 

för att det rör sig om specialanpassade komponenter, samt att det vore ett projekt i sig att 

optimera alla komponenter från växellåda till belysningskomponent och anpassa de efter 

varandra. Liknande komponenter har dock studerats för att kunna uppskatta storlek och vikt 

på komponenterna. 
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3.2.3 QFD 

Med valet om fokusområde gjort och med Olssons matris som underlag, skapades en Quality 

Function Deployment, eller QFD (Bergman m.fl. 2015). Detta i syfte att analysera och 

bestämma korrelationen mellan krav och önskemål för att kunna identifiera funktioner som 

kan lösas gemensamt. Även svårigheten för att uppfylla kraven analyserades och viktades. 

Utifrån detta formulerades en kravspecifikation som godkändes med en signatur av 

uppdragsgivaren. 

3.3 Konceptval 

Utifrån kravspecifikationen inleddes fasen för konceptvalet. Modellen delades upp i två 

koncept som skulle tas fram; ett koncept för hur man bör göra för att driva ljuset, och ett 

koncept för hur det bör spridas. Idégenereringen började med att undersöka hur man gjort 

för liknande applikationer och genom att söka inspiration med en marknadsanalys kring 

konceptdelarna. Sedan brainstormades koncept fram och skissades upp i tät kontakt med 

uppdragsgivaren för vidare inspiration. När alla koncept var framtagna, kördes de genom en 

elimineringsmatris (Johannesson m.fl. 2013) för att sålla bort ohållbara koncept med 

avseende på olika kriterier. 

 

De koncept som gick igenom elimineringsmatrisen utvärderades sedan med hjälp av Pughs 

relativa beslutsmatris (Johannesson m.fl. 2013). Metoden går till på så vis att önskade 

kriterier listas tillsammans med koncepten som ska utvärderas. Ett koncept väljs till 

referensobjekt och övriga koncept jämförs sedan med det. Viktningen går till genom att 

utvärdera om de andra koncepten är bättre (+), likvärdiga (0), eller sämre (-) än 

referensobjektet. Slutligen summeras betygen till ett nettovärde för att kunna rangordna 

koncepten och ta ett beslut om vilket som skall tas vidare. 
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3.4 FMEA 

När konceptvalet var genomfört gjorde först en Failure Mode and Effect Analysis, eller 

FMEA (Johannesson m.fl. 2013). FMEA är ett verktyg som används för att i ett tidigt skede 

upptäcka fel och risker och därefter ta till åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna. 

Processen går till på så vis att man analyserar alla komponenter och funktioner för att 

identifiera möjliga fel. Ett risktal räknas sedan ut genom att multiplicera felsannolikheten, 

allvarlighetsgraden, samt upptäckbarheten med varandra. Efter att ha tagit fram en åtgärd 

för problemet analyseras sedan risktalet igen för att bedöma om förbättringen är godtycklig. 

Denna process upprepas till alla risker bedöms som godtyckliga. 

3.5 CAD 

Med en FMEA som underlag skapades CAD-modeller i CATIA V6. Eftersom att projektet är 

avgränsat till ett koncept och inte innefattar specifika tekniska komponenter, fungerar 

komponenterna i CAD-modellen som dummys för att tydligare visualisera konceptet. En 

marknadsanalys har gjorts för att få fram rimliga mått och vikter på komponenterna, men de 

är inte exakta. Modellerna av konstruktionerna är således till för att tydligare visualisera 

konceptet och är inte optimerade. 

3.6 Beräkningar och simuleringar 

För konstruktioner som ska fästas i skyddsrumsstommen, måste beräkningar på dynamiska 

explosionslaster göras för att dimensionera infästningarna efter. Enligt D08-101 har MSB 

definierat de dynamiska belastningarna så att den infästa massan hos en komponent skall 

dimensioneras för den kraft som uppstår då massan inbromsas från en hastighet av 15 m/s 

till stillastående med en retardation av 1000 m/s2 (Holmberg, 2016). 

 

För övrig hållfasthet har Finita Elementmetoden, eller FEM, använts för att översiktligt 

analysera von Mises effektivspänning och nedböjningar. Effektivspänning enligt von Mises 

hypotes används för att bedöma risken för plasticering i en punkt där spänningstillståndet är 

givet (Jones, 2009). Analysen gjordes med programmet ANSYS och gjordes för att 

undersöka om den visualiserande modellen är rimligt modellerad. 

 

För simulering av ljusspridning har Nokalux hjälpt till med att simulera i DIALux. För att 

förenkla och kunna standardisera simuleringen antogs alla rum vara kvadratiska.  
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4 Resultat 

4.1 Förstudie 

Förarbetet resulterade i, förutom ett teoretiskt underlag, en projektplan (Bilaga A). 

Projektplanen innehöll bland annat det GANTT-schema (Bilaga B) som fungerade som 

tidsplan för hela projektet. 

4.2 Kravspecifikation 

Nedan presenteras ett urklipp ur den Olssons matris som förstudien ledde fram till och från 

vilken beslutet om att arbeta vidare med ljusförsörjning togs. Fullständig matris finns att 

tillgå i bilaga C. 

 

 
Figur 1: Urklipp ur Olssons matris version 2.3. 
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Utifrån Olssons matris skapades en QFD. 

 

 
Figur 2: QFD version 2.3. 
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Slutligen ledde detta till en kravspecifikation där ett urklipp med listade funktioner, krav och 

önskemål finns nedan. Fullständig och påskriven kravspecifikation finns att tillgå i bilaga D. 

 

 
Figur 3: Urklipp ur kravspecifikation version 1.2.  
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4.3 Konceptval 

Från idégenereringen togs 6 koncept för driften fram (märkta [AX]) och 3 koncept för 

ljusspridningen (märkta [BX]), vilket gav totalt 18 olika kombinationer på modeller. Alla 

koncept fördes sedan genom en elimineringsmatris med utfall enligt nedan. 

 

Figur 4: Elimineringsmatris. 

 

Nedan presenteras de koncept som gick igenom elimineringsmatrisen, alla koncept finns att 

tillgå i bilaga E. 
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Figur 5: Koncept A1. 

 

 

Figur 6: Koncept A3. 
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Figur 7: Koncept A6. 

 

 

Figur 8: Koncept B2. 

 

Eftersom att endast ett koncept för ljusspridningen gick igenom elimineringsmatrisen, 

behövdes ett konceptval endast göras för driftkoncept. Detta val gjordes med hjälp av Pughs 

relativa beslutsmatris. 
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Figur 9: Pughs relativa beslutsmatris för val av driftkoncept. 

 

Med detta som underlag bestämdes modellen till koncept A6B2, vilket godkändes av 

uppdragsgivaren. 
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4.4 FMEA 

Utifrån det valda konceptet gjordes en FMEA på modellen, som visualiseras nedan. Detta 

ledde exempelvis till ett materialval, en rekommendation att använda svänghjul för 

drivanordningen, samt informationen att maskintekniska komponenter bör ha ett ATEX-

certifikat. 

 

Figur 10: FMEA version 1.2. 

4.5 CAD 

Inför att CAD-modellen gjordes, infördes en korrigering på koncept A6. Istället för att ha flera 

drivanordningar med mindre generatorer som driver en belysningsarmatur var, gjordes en 

större drivanordning, likt den manuella driften för ventilationsaggregatet, för att driva 

samtliga. Detta gjordes då det antogs vara mer sparsamt både på ekonomin och 

arbetskapaciteten i skyddsrummet med en istället för flera generatorer. 



Erik Hernvall Jonsson - Examensarbete, version 1.0 
2019-06-17 

15(35) 
 

 

Figur 11: CAD-modell av drivanordning. 

 

Väggfästet till drivanordningen är här i utförande 3mm bockad plåt, bortsett från 

mittenskiva i 10mm. Höjd på infästningsdel är 300mm, bredd på konstruktionen är 400mm 

och längd på skiva för infästning av tekniska komponenter till drivanordning är 700mm. 

Komponenterna skyddas av ett hölje i samma utförande som resterande konstruktion. 

 

 

Figur 12: Tydligare visualisering av tekniska komponenter. 

 

De tekniska komponenterna är en planetväxel som drivs av en handvev. Mellan växel och 

likströmsgenerator finns ett svänghjul för att lagra rörelseenergi. Dessa komponenter är 

återigen inte de exakta komponenterna utan fungerar som dummys för att tydligare 

visualisera konceptet. 
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Figur 13: CAD-modell för belysningsarmatur, fram/ovansida och baksida. 

 

Belysningsarmatur, här i utförande 2mm bockad plåt. Kvadratisk central öppning för 

placering av LED-matta för belysning. 3mm spår på ovansidan för infästning av opaliserad 

skiva för att förhindra bländning. Armaturs yttre höjd och bredd är 250mm. 
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4.6 Materialval 

Skyddsrumsgrossistens standardmaterial för utföranden i skyddsrum är konstruktionsstål 

S355. Med hjälp av CES EduPack görs ett översiktligt materialval för att bekräfta att 

materialet är lämpligt med avseende på tillämpningen. 

 

Figur 14: Metaller och legeringar sorterade efter densitet med avseende på lägsta pris, med 

en sållning för att endast visa material över 300 MPa i sträckgräns. 

 

Ur figuren framgår att gjutjärn är ett bättre val med avseende på de sorterande 

parametrarna, detta eftersom att det kan ha samma sträckgräns; men att gjutjärn har ett 

lägre pris enligt EduPacks databas. Från önskemål av uppdragsgivaren gjordes dock 

vidareutveckling av modellen i konstruktionsstål S355 som sedan kan behandlas för 

korrosionsskydd genom att exempelvis pulverlackeras. 

 

För den opaliserade skivan till armaturen för att förhindra bländning, väljs polykarbonat. 

Detta för att det framkommit som ett bra alternativ vid företagskontakt. Det naturliga 

alternativet är PMMA/akryl, men polykarbonat väljs då det är mer stöttåligt och inte löper 

lika stor risk att spricka vid exempelvis vibrationer från explosionslaster. 
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4.7 Beräkningar och simuleringar 

4.7.1 Dimensionering av infästningar 

4.7.1.1 Väggfäste 

Nedan redovisas dimensionering för infästning av bärande konstruktion för drivanordning, 

med avseende på yttre påverkande dynamiska explosionslaster. För fullständig uträkning, se 

bilaga F: 

 

Belastning på grund av explosionslaster på utsida skyddsrumskonstruktion verkar vinkelrätt 

mot den konstruktionsdel som massan är infäst i. Detta innebär horisontella laster vid 

infästning i vägg (Holmberg, 2016). Då konstruktionen innan last antas vara i statisk 

jämvikt, kommer endast de horisontella lasterna som uppstår från explosionen tas med i 

beräkningarna, då de statiska lasterna anses vara försumbara i förhållande till de dynamiska. 

 

För att uppta de dynamiska lasterna måste infästningarna ha en bra lastkapacitet vid 

dragspänningar. En expander med urfräst ändankare typ Hilti HDA-T väljs då den har en 

hög lastkapacitet, samt är lämplig för montering med avseende på tillämpningen. 

 

Ur tabell 6:26a i SR15 fås en koefficient angiven för beräkningen, beroende på vad det är för 

typ av infästning. 

 

Figur 15: Tabell 6:26a från SR15 (MSB, 2018). 

 
För beräkningen antas expandrarna ta all kraft från explosionen och att det görs jämt 
fördelat. Detta antagande görs som en förenkling då explosionen annars hade behövts 
simuleras. 
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Enligt SR15 kapitel 6:26 skall dimensionerande kraft för infästning beräknas enligt nedan 

(MSB, 2018): 

𝐹 =  𝛼 ∗ 𝑘 ∗ 𝑚 ∗ 𝑎    (1) 

 

F – Resulterande statisk dragkraft för infästningspunkten [kN]. 

 

α  - 2,0 för skyddsrum där avstånden från maximal zongräns till utsida begränsande 

konstruktion är mindre än 5,0 m. 1,0 för övriga skyddsrum. För att beräkna extremfallet 

sätts α = 2,0. 

 

k – 0,8 ur tabell 6:26a i SR15. 

 

m = I väggen infäst massa = 60kg. Komponenternas vikt är framtagen från en 

marknadsanalys på liknande komponenter men är endast ungefärlig då komponenternas 

specifika massa ej är känd. 

 

a = Dimensionerande retardation = 1000 m/s2. 

 

𝐹 = 2 ∗ 0,8 ∗ 60 ∗ 1000 = 𝟗𝟔 𝒌𝑵   (1) 

 

Från leverantör av expanderbult ges data på lastkapacitet vid dragspänning enligt 

nedanstående tabell: 

 

Figur 16: Teknisk data för hakankare typ Hilti HDA-T. 

 

Från tabellen ges kraften 30,7 kN/M10 expander. Detta resulterar i att 
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𝐿𝑎𝑠𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑄 = 4 ∗ 30,7 = 𝟏𝟐𝟐, 𝟖 𝒌𝑵   (2) 

 

4 stycken expanderbultar typ Hilti HDA-T M10 bör därför användas för infästning och fästas 

symmetriskt relativt konstruktionen. Enligt D08-101 skall infästningarna ha ett minsta 

förankringsdjup på 100mm och ha ett centrumavstånd på minst 200 mm i förhållande till 

varandra (Holmberg, 2016). 
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4.7.1.2 Armatur 

Nedan redovisas dimensionering för infästning av armatur, med avseende på yttre 

påverkande dynamiska explosionslaster. För fullständig uträkning, se bilaga G: 

 

Dimensioneringen räknas ut på samma sätt som för väggfästet, men för armaturen används 

istället en betongskruv typ HUS3-H då expander inte är nödvändigt med avseende på 

armaturens vikt, samt för att underlätta montering. 

 

F – Resulterande statisk dragkraft för infästningspunkten [kN]. 

 

α  - 2,0 då extremfall antas. 

 

k – 0,9 för betongskruv, ur tabell 6:26a i SR15. 

 

m = Antagande på 2 kg då lampans specifika vikt ej är känd. 

 

a = 1000 m/s2. 

𝐹 = 2 ∗ 0,9 ∗ 2 ∗ 1000 = 𝟑, 𝟔 𝒌𝑵   (1) 

 

Från leverantör av betongskruv ges data på lastkapacitet vid dragspänning enligt 

nedanstående tabell: 

 

Figur 17: Teknisk data för skruvankare typ Hilti HUS3-H. 

 

Från tabellen ges kraften 2 kN/betongskruv. Detta resulterar i att 

 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑄 = 2 ∗ 2 = 𝟒 𝒌𝑵   (2) 

 

2 stycken betongskruvar typ Hilti HUS3-H bör därför användas för infästning. Enligt D08-

101 skall infästningarna ha ett minsta förankringsdjup på 100mm (Holmberg, 2016). 
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4.7.2 Finita Elementmetoden 

För FEM-analysen ställdes parametrarna upp på följande sätt: 

 

Figur 18: Parameterinställningar för FEM-analysen. 

 

A – Fast infästning i hålen. 

B – Utbredd last över den yta där generatorn infästes. Lasten på 150N är härledd från en 

ungefärlig vikt på 10kg efter en marknadsundersökning på liknande generatorer. 

C - Utbredd last över den yta där planetväxeln infästes. Lasten på 150N är härledd från en 

ungefärlig vikt på 10kg efter en marknadsundersökning på liknande planetväxlar. 

Svänghjulet är infäst på axeln och dess vikt har jämt fördelats på infästningsytorna. Vikten 

på 10kg och diametern på 180mm är även de lämpligt uppskattade från en 

marknadsundersökning. 

D – Kantlast på 1430N som är ett antagande för extrem statisk last som uppstår vid manuell 

drift. Värdet härleddes genom att dimensionera efter de 400 Nm som är det maximala 

startmoment som växeln skall tåla. Genom att räkna på hävarmen för veven som används till 

ventilationsaggregatet fås en maximal statisk punktlast enligt följande ekvation, då likadan 

vev ska användas till denna drivanordning: 

 
 

,  
= 𝟏𝟒𝟑𝟎 𝑵  (3) 
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Figur 19: Resultat för maximal nedböjning.

 

Figur 20: Resultat för maximal spänning. 

 

Resultatet från FEM-analysen för mätningen av von Mises effektivspänning och 

nedböjningar. De största spänningarna överskrider inte ens 60 MPa och den maximala 

nedböjningen ligger under 0,5 mm. Båda extremfallen anses vara godtagbara och modellen 

är därmed inte underdimensionerad vilket betyder att konstruktionen kan skalas ner vid 

optimering av konstruktionen. 
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4.7.3 Ljussimulering 

För dimensionering av belysning antogs samma effektförbrukning för lamporna som vid den 

manuella driften av ventilationsaggregatet. Anledningen till detta var att effektförbrukningen 

blir i detta fall ett mått på det arbete som krävs från människan som står för den manuella 

driften. Eftersom att den manuella driften för belysningen inte får vara jobbigare än den 

manuella driften för ventilationsaggregatet, enligt kravspecifikationen; sätts 

effektförbrukningen till den samma.  

 

Enligt S13-101 dimensioneras den manuella driften av ventilationsaggregatet efter 120W 

(MSB, 2013) och med en antagen verkningsgrad för drivanordningen på 0,8 återstod 96W 

till dimensionering av ljusförsörjningen. Den antagna verkningsgraden för drivanordningen 

anses vara lämplig efter en marknadsundersökning på liknande komponenter som skall 

användas i drivanordningen. Lämpliga ljuskällor togs fram ihop med Nokalux i utföranden 

15W och 30W och ljusspridningen optimerades och maximerades sedan utefter de 

förutsättningarna. Spänningsnivån valdes till 12V av den anledning att det är vanligast 

förekommande med 12V-utföranden på den typen av lampor. Nya skyddsrum skall göras i 

utföranden för att förse antingen 60 eller 120 personer med skydd. Den första simuleringen 

för att maximera ljusspridningen gjordes på ett skyddsrum för ca. 60 personer. Fullständig 

simuleringsrapport finns att tillgå i bilaga H. 

 

Figur 21: Ljussimulering med lampor 6 * 15W i ett skyddsrum med måtten 8x8x3,8 meter 

takhöjd och en monteringshöjd på 1,8m för armaturerna. De avgränsande värdena i 

figuren visualiserar medeltalet i lux inom det specifika området. 
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Resultatet från simuleringen blev en genomsnittlig ljusspridning av 21 lux på golvet, med ett 

minsta värde på 9 lux. En idé som fanns på förslag till standardisering för modellen var ett 

krav på ett minsta medeltal i lux på golvet som skulle behöva uppfyllas vid strömbortfall. 

Värdena blev dock inte lika höga som förväntat och det hade dessutom då behövts en till 

drivanordning för att driva belysning till ett skyddsrum för 120 personer. Därför ansågs det 

vara en bättre idé att prioritera den belysning man kan få ut och ställa krav på belysningen 

på de områden det behövs mest. Med detta som underlag gjordes en andra simulering på ett 

skyddsrum för 120 personer och med 3 lampor på 30W tillämpat. Fullständig 

simuleringsrapport finns att tillgå i bilaga I. 

 

Figur 22: Ljussimulering med lampor 3 * 30W i ett skyddsrum med måtten 10x10x3,8 

meter takhöjd och en monteringshöjd på 1,8m för armaturerna. De avgränsande värdena i 

figuren visualiserar medeltalet i lux inom det specifika området. 

 

För denna simulering blev den genomsnittliga ljusspridningen på golvet 16 lux med ett 

minsta värde på 5 lux och med en effektförbrukning på 0,86 W/m2. Lamporna med högre 

effektförbrukning ger dock ett större område med högre tal på lux. Exempelvis skulle 20 lux 

kunna vara lämpligt att dimensionera en standard efter inom de prioriterade områdena. 

 

Ett standardiseringsförslag på ljusförsörjning vid strömbortfall i skyddsrum skulle då 

lämpligen kunna vara att 20 lux ska kunna uppnås i funktionsberörda utrymmen, med en 

maximal effektförbrukning på 0,9 W/m2. Funktionsberörda utrymmen i denna bemärkelse 

syftar på områdena för avläsning av luftflödesmätaren, övertrycksmätaren, toalettområdet 

och utrymningsdel(ar). På så vis prioriterar man det viktigaste med det begränsade ljusflöde 

man har, samtidigt som man förenklar implementeringen i stora skyddsrum då man ej 

nödvändigtvis skulle behöva flera drivanordningar. 
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4.8 Kostnadskalkyl 

En grov kostnadskalkyl gjordes på den konceptuella modellen genom delvis marknadsanalys 

och samtal med uppdragsgivaren. Eftersom att projektet är avgränsat från specifika 

komponenter är kalkylen återigen väldigt grov. 

 

Figur 23: Grov kostnadskalkyl för den konceptuella modellen. 

 

För en modell med drivanordning och 3 armaturer skulle priset kunna landa på någonstans 

mellan 16 000 – 19 000 SEK. Detta priset är dock endast inköp- och tillverkningskostnad 

och inkluderar alltså inte någon säljvinst eller installationskostnad. 
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4.9 Modell 

Det koncept som anses vara mest lämpligt är alltså att driva belysning för hand och ställa 

krav på ljusnivå på de viktigaste områdena i skyddsrummet. Modellen består av flera 

väggfasta armaturer modellerade efter att innehålla en LED-matta. Armaturerna infästes 

med två stycken M8 betongskruvar och har ett spår för en skiva opaliserad polykarbonat för 

att förhindra bländning. Armaturerna och väggfästet för drivanordningen är i 

konstruktionsstål S355 med exempelvis pulverlackering för korrosionsskydd. Väggfästet 

infästes med fyra stycken M10 expanderbultar med urfräst ändankare. Över 

drivanordningen monteras även ett skyddande hölje i samma utförande. På väggfästet 

monteras drivanordningen och drivs med likadan vev som för den manuella driften av 

ventilationsaggregatet. Projektet är avgränsat från att ta fram specifika komponenter, men 

drivanordningen består av en växellåda och generator med ett eventuellt svänghjul mellan. 

 

Strömförsörjningen till lamporna fås genom att en människa i skyddsrummet vevar på 

handveven som är inkopplad i en växellåda för att få en högre utväxling. Växellådan skulle 

lämpligen kunna vara en planetväxel med avseende på dess karaktäristiska kompakta 

utförande, gentemot andra typer av växellådor. Ett kompakt utförande är fördelaktigt då 

platsutrymmet är begränsat i skyddsrumsförrådet. På axeln mellan växellådan och 

generatorn sitter ett svänghjul som är till för att lagra rörelseenergin, för att möjliggöra ett 

jämnare strömflöde ut till lamporna. Eftersom att en spänningsnivå på 12V är vanligast för 

den typen av lampor som har tagits fram, bör generatorns spänningsnivå också ligga på 12V 

för att undvika att behöva använda sig av en spänningsregulator. Som nämnt tidigare, 

behöver de tekniska komponenterna i ett senare skede anpassas efter varandra för att 

optimera gränssnitten, och spänningsnivån kan då komma att ändras. Generatorn bör dock 

vara för likström för att inte behöva använda en likriktare till lamporna, då lamporna är för 

likström. Generatorn behöver även vara anpassad för låga varvtal och effektkapacitet då de 

parametrarna är relativt låga eftersom att driften är handhaven. Lamporna bör vara 

parallellkopplade då det anses vara driftsäkrare. Anledningen till detta är att om en krets 

skulle brytas så skulle då eventuellt strömförsörjningen endast försvinna för en lampa, 

jämfört med om lamporna vart seriekopplade. Kablage till lamporna hängs upp i taket med 

krokar för att undvika att människor snubblar på dem.  
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Det framtagna konceptet uppfyller de funktioner som skulle uppfyllas enligt 

kravspecifikationen. Den klarar även alla krav som kan bekräftas i nuläget med avseende på 

att endast en konceptuell modell är framtagen. Huruvida den uppfyller krav på driftsäkerhet 

och en upprätthållen ljusförsörjning över tid är dock något som endast kan verifieras med en 

färdig produkt. Önskemålet om en tydlig monteringsanvisning med minimering av 

monteringssteg kan inte bekräftas då projektet avgränsades till ett koncept, men det valda 

konceptet ansågs ha enklast montering av de koncept som framkom från idégenereringen. 

Övriga önskemål behandlade en ekonomisk tillverkning & montering, samt en, för 

människan; funktionell konstruktion för driften. Det slutliga konceptet utkom från Pughs 

relativa beslutsmatris, där konceptet ansågs vara det mest ekonomiska men inte det mest 

funktionella.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Förstudie 

Projektet gick från början ut på att reda ut vad för typ av funktionshöjande konstruktion som 

var mest värt att fokusera på för att sedan fördjupa sig i det. Detta var på grund av att ett par 

andra idéer först diskuterats. Detta gjorde naturligtvis att mindre tid kunde läggas på 

fördjupningen, men jag anser att jag har rett ut det jag kunnat och att jag fått med mycket att 

tänka på för att implementera konceptet i verkligheten. Jag anser även att avgränsningen var 

lämplig. När projektet väl valde fördjupningsområde fick dock en del arbete göras om då 

projektplanen och andra dokument fick uppdateras för att kunna presentera det hela på ett 

tydligare sätt. Detta gjorde även att tidsplanen fick revideras och målet fick ändras från en 

layoutkonstruktion till en konceptuell modell. 

5.2 Avgränsning 

Anledningen till varför projektet avgränsades från att kolla på specifika komponenter var 

dels för att det rör sig om specialanpassade komponenter som är fallet för komponenterna 

till ventilationsaggregatet. Sedan måste växellåda, generator, eventuellt svänghjul, kablage 

samt belysning anpassas och optimeras efter varandra för att få ut bästa prestanda till så lågt 

pris som möjligt. Olika lampor har ju olika ljusflöde beroende på vad det är för 

spänningsnivå och effektförbrukning, samt att de kostar olika. I nästa led fungerar det 

samma för generatorn med olika spänningsnivåer, pris, effektkapacitet osv. För att kunna 

optimera komponenterna skulle man behöva prata med olika leverantörer, ha en databas 

med komponenter, samt ha kompetens för ljussimulering.  
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5.3 Konceptval 

Idégenereringen för konceptvalet skulle kunnat gjorts på ett mer dynamiskt sätt genom att 

exempelvis ha tagit hjälp av studiekamrater och sitta och brainstorma i en större grupp för 

att möjliggöra mer förslag. Dock med konceptvalet gjort så märkte jag att man behöver hålla 

det enkelt för att det ska bli realiserbart. All utrustning skall rymmas i skyddsrumsförrådet 

och fastän det inte är specificerat hur mycket plats respektive komponent får ta upp, så är 

platsen begränsad. Sedan är det flesta som har att göra med skyddsrum dyrt, men man vill 

ändå givetvis hålla nere kostnaderna så mycket det går, en enkel konstruktion med så få 

delar som möjligt är därför mest lämpligt för att göra det hela realiserbart. 

5.4 Beräkningar och simuleringar 

Eftersom att vikten troligtvis kommer komma att ändras när specifika komponenter tagits 

fram, fungerar beräkningarna och den FEM-analys som gjorts som en mall där man kan 

sätta in nya värden och eventuellt revidera konstruktionerna efter det. 

 

Dimensionering av effektförbrukning på lamporna för simuleringen gjordes från kravet på 

maximal effektförbrukning vid manuell drift av ventilationsaggregatet. Kravet för 

ventilationsaggregatet ligger på 120W, vilket är möjligt att producera för hand, men jobbigt. 

Att upprätthålla den effekten kontinuerligt i tre dygn kan bli tufft, men det var ett lämpligt 

värde att dimensionera efter då det är ett krav från MSB. 
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6 Slutsats 

I dagens skyddsrum finns funktioner som är nödvändiga för att ett visst antal människor 

skall kunna vistas i rummet, tre dygn i sträck under en krissituation. Ljus kan dock tyckas 

vara en nödvändighet för att funktionerna i skyddsrummet skall fungera. Något man 

dessutom inte kan beräkna är människors beteende i en krissituation. Belysning i ett annars 

kolsvart skyddsrum hade avsevärt förbättrat tillvaron i skyddsrummet under belägring. Ett 

implementeringsförslag till MSB är att införa krav på belysning vid funktionsberörda 

utrymmen, på exempelvis 20 lux på golvet, och att utförandet skall göras med en maximal 

effektförbrukning på 0,9 W/m2. Huruvida 20 lux är tillräckligt, fanns inte möjlighet att 

verifiera i praktiken. Nokalux professionella åsikt var dock att 20 lux är mer än vad det låter 

eftersom att vår syn till viss del anpassas efter det ljusflöde som finns i rummet. Dessutom 

känns det väldigt naturligt att endast lite belysning, avsevärt hade förbättrat 

omständigheterna i rummet, i jämförelse med belägring i ett rum utan något ljusflöde alls. 

 

Förslagsvis skulle kravet endast kunna gälla skyddsrum med högst prioritering, alltså 

skyddsrum i ett A-klassat skyddsrumsområde, om resurser skall prioriteras. Det koncept 

som rekommenderas för applikationen är en väggfast, handdriven anordning som genererar 

ström till väggfasta LED-armaturer. Vidare behöver specifika komponenter ses över och 

optimeras & anpassas efter varandra för optimal ljusspridning.  
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7 Framtida arbeten 

Den maximala effektförbrukning på 120W som har dimensionerats mot, kan vara i överkant 

för att det ska vara rimligt att med handdrift kunna driva det konstant i tre dygn. Därför 

rekommenderas det att utredas, vilket skulle behöva göras med en fysiologisk undersökning 

med avseende på en genomsnittlig skyddsrumssökande. Sådana studier finns för cyklande 

utföranden men det har inte funnits något om lämpliga nivåer för handvevning. Sedan 

behöver man ta fram specifika komponenter och anpassa och optimera dem efter varandra 

för bästa resultat. Detta fanns inte utrymme för i projektet då växellåda, lampor, kablar och 

generator med alternativt spänningsregulator eller likriktare kan kombineras på väldigt 

många olika sätt och bör därför redas ut separat. Vidare kan det även undersökas om det 

vore ett bra alternativ att köra driften genom ett batteri, eller om ett batteri hade tappat dess 

funktion fullständigt med tiden. Detta med avseende på att skyddsrumsutrustning skall 

kunna ligga i förrådet i 50 år utan service och fortfarande ha samma funktion vid 

installation. 
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Inledning 
Detta projekt är ett examensarbete för en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid 

Karlstads universitet. Uppdragsgivare är Skyddsrumsgrossisten Sverige AB som är ett 

företag som förser den svenska marknaden med material till skyddsrum vid renovering, 

underhåll och nyproduktion. 

 

I dagsläget står Sverige inför en upprustning av civilförsvaret, däribland skyddsrum. 

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan 

tänkas komma till användning. Vid ett anfall mot Sverige är bland det första som händer att 

elen slås ut. Därför är både befintliga och nya skyddsrum utrustade efter att tre dygn i sträck, 

strömlöst, kunna upprätthålla nödvändiga funktioner. Exempel på detta är ventilation samt 

portabla toalettstationer. Dagens skyddsrum dimensioneras för en kapacitet på 60 - 120 

personer och 0,75 m2/person, vilket är en väldigt skarp situation. Denna skarpa situation 

motiverar utredningen av en modell för att dessutom förse skyddsrummet med ljus, för att 

förbättra omständigheterna i skyddsrum. 

 

Detta projekt går ut på att ta fram en modell för hur man på bästa sätt förser ett skyddsrum 

med ljus vid strömbortfall, med förutsättningarna från modern LED-teknik. Projektet går ut 

på att ta fram en konceptuell modell och kommer avgränsas från specifika maskintekniska 

komponenter. 

 

Hur bör man göra för att på bästa sätt ljusförsörja ett skyddsrum vid strömbortfall? 

 

Syftet med projektet är att utveckla en modell som går under alla de regler och krav som 

omfattar skyddsrum, detta för att föra moderniseringen av svenska skyddsrum framåt och 

för att förbättra omständigheterna i skyddsrum. 

 

Målet med projektet är att kunna lämna en konceptuell modell till uppdragsgivaren att 

presentera för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som 

implementeringsförslag. 

  



 

 

Mål 

För att kunna ta fram ett förslag på en modell för implementering, är en förutsättning att den 

uppfyller alla de regler och krav som ställs. För att kunna uppnå detta har mål satts under 

processens gång. 

 

Projektmål 

 Förslag på implementering av konceptuell modell för ljusspridning vid strömbortfall 

 Visualiserande modeller samt övrigt underlag för konceptet 

 

Affärsmål 

 Projektet beräknas ta ungefär 600 timmar 

 Kravspecifikation önskas vara godkänd av uppdragsgivare vecka 15 

 Konceptval önskas vara godkänd av uppdragsgivare vecka 15 

 Opponentrapport skall vara färdig 17/5/2019 

 Slutredovisning av projektet sker 4-5/6/2019 

 Slutlig rapport skall vara färdig 12/6/2019 

  



 

 

Organisation 
Erik Hernvall Jonsson – Uppdragstagare, mejl: ErikHernvallJonsson@hotmail.com, telefon: 

076 - 897 37 96 

 

Matthias Diego – Uppdragsgivare, mejl: MD@skyddsrumsgrossisten.se, telefon:  

076 - 947 63 14 

 

JanErik Odhe – Handledare, mejl: JanErik.Odhe@kau.se, telefon: 054 - 700 14 08 

 

Nils Hallbäck – Examinator, mejl: Nils.Hallback@kau.se, telefon: 054 - 700 21 15 

 

 

Kontaktpersoner: 

Patric Forsberg - Skyddsrumsspecialisten, mejl: Patric@skyddsrumsspecialisten.se, telefon: 

070 - 091 80 91 

 

Kaj Lindblom – Skyddsrumsspecialisten, mejl: Kaj@skyddsrumsspecialisten.se, telefon:  

070 - 007 99 90 

 

Lars Gråbergs – MSB, mejl: Lars.Grabergs@MSB.se, telefon: 010 - 240 52 01 

 

Peter Carman – MSB, mejl: Peter.Carman@MSB.se, telefon: 010 – 240 52 89 

 

Jerker Thorpsten – FOI, telefon: 070 - 277 07 07 

 

Erik Kihlgren – Nokalux, mejl: Erik.Kihlgren@Nokalux.se, telefon: 0573 – 70 93 12 



 

 

Projektmodell 
Under den inledande delen av projektet kommer en förstudie att göras där relevant 

information samlas in genom litterär inläsning samt genom samtal med uppdragsgivare och 

kontaktpersoner. Detta kommer att ligga till grund för en kravspecifikation som i sin tur 

kommer att ligga till grund för konceptvalet. Efter att koncept valts kommer slutligen en 

modell tas fram och lämnas över till uppdragsgivaren för att uppnå projektets mål. Hela 

projektet kommer sammanfattas i en slutrapport. 

 

Kravspecifikation: 

Under förstudien kommer bland annat relevanta regler och lagar att undersökas som måste 

tas med i kravspecifikationen. En Olssons matris samt QFD kommer även att skapas för att 

få en komplett kravspecifikation. En dialog med uppdragsgivaren kommer att föras genom 

hela processen och kravspecifikationen ska i slutändan godkännas av uppdragsgivaren. 

 

Konceptval: 

Med kravspecifikationen som underlag kommer en idégenerering att göras. Koncepten 

kommer att gå igenom en elimineringsmatris för att sålla bort bristande koncept och det 

konceptet som anses vara bäst kommer sedan presenteras för uppdragsgivaren. Nästa fas 

inleds när uppdragsgivaren godkänt konceptet. 

 

Modell: 

När konceptet valts kommer en modell att jobbas fram med underlag som CAD-modeller, 

materialval, hållfasthetsberäkningar och eventuellt andra relevanta beräkningar, en FMEA, 

ljussimuleringar samt en kostnadskalkyl. När detta överlämnas är det slutliga projektmålet 

uppnått. 

  



 

 

Kommentarer till tidsplanen och resursplanen 
Projektet kommer att följa den tidsplan som visualiseras av GANTT-schemat (Bilaga B.) Jag 

har deltagit i ett tidigare projekt med Skyddsrumsgrossisten i en kurs för produktutveckling 

vid Karlstads universitet. En WBS gjordes inte då arbetsuppgifterna redan var kännbara från 

föregående projekt med Skyddsrumsgrossisten och eftersom att detta projekt följer liknande 

arbetsprocess.   



 

 

Riskbedömning projekt 
Riskbeskrivning S K R Förebyggande åtgärd Åtgärd vid händelse 

MSB nekar 

konstruktionen 

3 5 15 För dialog tidigt Åtgärda brister 

Kontaktsvårigheter 

med MSB 

5 4 20 Kontakta tidigt Använd andra ingångar 

och bruka kontakter 

Tidsplaneringen 

fallerar 

4 4 16 Överdimensionera tiden 

för arbetsuppgifterna 

Jobba extra för att 

komma ikapp 

Försening av 

godkännande från 

uppdragsgivare 

3 4 12 Boka tid tidigt Planera om och jobba 

extra 

Låser tanken på en 

lösningsmöjlighet 

för tidigt 

3 3 9 Håll ett öppet sinne och 

detaljplanera inte i tidigt 

stadie 

Gå tillbaks och tänk 

bredare 

För stor 

omfattning på 

projektet 

3 4 12 Gör rimliga avgränsningar 

innan projektet startar 

Gör godtagbara 

avgränsningar och se 

över tidsplaneringen 

Arbetsmoment 

måste göras om 

4 4 16 Utarbeta alla moment 

ordentligt från början 

Jobba extra för att ta 

igen 

Jag blir sjuk 1 4 4 Arbeta i förväg om tid 

finns 

Bita ihop så gott det går, 

se över tidsplaneringen 

Missförstånd / 

feltolkning mellan 

mig och 

uppdragsgivare 

2 4 8 Vara noga med att vi 

tolkat allting på samma 

sätt 

Prata igenom 

missförståndet 

ordentligt och åtgärda fel 

(jobba extra) 

Bristande kunskap 2 4 8 Gör en ordentlig förstudie Boka möte med 

sakkunnig 

Förlust av 

dokument 

1 5 5 Backa upp allt på Dropbox Rädda det som går 

Felaktiga 

beräkningar 

2 4 8 Be någon dubbelkolla Gör om och gör rätt 

(jobba extra) 

S: Sannolikhet 

K: Konsekvens 

R: Riskfaktor (S*K) 

Graderingen har gjorts efter modellen 1-5.  



 

 

Kommunikation och dokumenthantering 
En avrapportering görs varje fredag via mejl till handledaren för att meddela vad som gjorts 

under veckan, vad som ska göras nästa vecka och hur projektet ligger till i allmänhet. Alla 

färdigställda dokument skickas till uppdragsgivaren via mejl och obligatoriska inlämningar 

görs på läroplattformen Canvas. Vidare har en beslutslogg skapats där viktiga beslut 

dokumenteras. 

 

Dokumenthanteringen sker på min dator och backas upp på Dropbox. Versionshanteringen 

kommer följa modellen exempelvis 1.1 och uppdatering av versionen görs när en retur 

kommer från uppdragsgivare eller handledare/examinator och kommer då uppdateras till 

exempelvis 2.1. 

 

Aktuella versioner: 

 GANTT – 3.1 

 Projektplan – 3.1 

 Olssons matris – 2.3 

 QFD – 2.3 

 Kravspecifikation – 1.2 

 Slutrapport – 1.1 

  



 

 

Bilaga B 
GANTT-schema 

 



 

 

Bilaga C 
Olssons matris 

Olssons matris 
 

Kriteriematris 
Livscykelfas/aspekt Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 
Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 
Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 
 
Kravspecifikation 
Kriterium 
nummer 

Cell Kriterium Krav = K 
Önskemål = Ö 

Funktion = F 
Begränsning = B 

1 4.3 Tydlig monteringsanvisning med 
minimering av monteringssteg 

Ö, 3 F 

2 2.4 Ekonomisk tillverkning och 
montering 

Ö, 3 B 

3 4.3 [Funktion] Ljusförsörjning Ö, 5 F 
4 4.3 [Funktion] Ljusförsörjning skall 

ha lämplig ljusspridning och ej 
vara riktad och bländande 

K B 

5 4.1 [Funktion] Ljusförsörjning skall 
kunna upprätthållas under minst 
72h vid strömbortfall (av 
huvudström) 

K B 

6 1.3 [Funktion] Ljusförsörjning skall 
möjliggöra avläsning av 
övertrycksmätare samt 
luftflödesmätare 

K F 

7 4.3 [Funktion] Eluttag Ö, 4 F 
8 4.1 [Funktion] Eluttags 

strömförsörjning skall kunna 
upprätthållas under minst 72h vid 
strömbortfall (av huvudström) 

K B 

9 4.2 [Funktion] Ökad gastäthet vid 
kabelgenomföringar 

Ö, 3 F 

10 4.1 [Funktion] Ökad gastäthet skall 
kunna upprätthållas under minst 
72h strömbortfall (av huvudström) 

K B 

11 1.3 Ergonomisk/funktionell 
konstruktion 

Ö, 5 F 

12 1.1 Väggar måste vara fria från 
elinstallationer 

K B 



 

 

13 5.1 Driftsäker minst 72h vid manuell 
drift 

K B 

14 4.3 Manuell drift skall ej vara svårare 
att utföra än den manuella driften 
för ventilationsaggregatet i 
skyddsrummet 

K B 

15 4.1 Ny funktion ska ej störa eller 
försvåra driften av befintliga 
funktioner 

K B 

16 2.2 Väggomfattande komponenter i 
den begränsande stommen - 
rostskyddsbehandling klass C3 

K B 

17 2.2 Ståldetaljer endast exponerade 
inne i skyddsrummet – 
rostskyddsbehandling klass C2 

K B 

18 1.2 Infästningar skall enbart ske i 
vägg (infästningar i golv rostar) 

K B 

19 3.1 Vid rem- eller kedjedrift skall 
drivanordningen vara försedd med 
spännanordning för eventuell 
efterjustering 

K F 

20 4.1 Infästningar i vägg skall kunna 
uppta skillnaden i 
hastighetsändring och retardation 
vid aktuell vapenverkan 

K B 

21 1.3 Maximal areaupptagning 0,9 m2 
inklusive 1 person 

K B 

22 5.2 Skyddsrummet skall vara utfört 
och utrustat för en livslängd av 
minst 50 år 

K B 

Graderingen har gjorts efter modellen 1–5, där 5 ger högst prioritering. 
  



 

 

Bilaga D 
Kravspecifikation 

Kravspecifikation 1.2 – Ljusförsörjning vid strömbortfall - 
Konstruktion för ökad säkerhet och funktionalitet i 
skyddsrum 
 
Erik Hernvall Jonsson åtar sig att analytiskt utvärdera framtagningen av en konstruktion som 
skall sköta ljusförsörjningen vid strömbortfall i skyddsrum. Detta skulle syfta till att öka 
säkerheten och funktionaliteten i befintliga, såväl som nya skyddsrum i Sverige. 
 

Funktioner  
● Ljusförsörjning vid strömbortfall (av huvudström) för att förbättra omständigheterna 

vid skyddsrumsbelägring 
● Ljusförsörjning skall möjliggöra avläsning av övertrycksmätare samt luftflödesmätare 

 
Krav  

● Ljusförsörjning skall ha lämplig ljusspridning och ej vara riktad och bländande 
● Ljusförsörjning skall kunna upprätthållas under minst 72h vid strömbortfall (av 

huvudström) 
● Väggar måste vara fria från elinstallationer 
● Driftsäker minst 72h vid manuell drift 
● Manuell drift skall ej vara svårare att utföra än den manuella driften för 

ventilationsaggregatet i skyddsrummet 
● Ny funktion skall ej störa eller försvåra driften av befintliga funktioner 
● Väggomfattande komponenter i den begränsande stommen – rostskyddsbehandling 

klass C3 
● Ståldetaljer endast exponerade inne i skyddsrummet – rostskyddsbehandling klass C2 
● Infästningar skall enbart ske i vägg (infästningar i golv rostar) 
● Vid rem- eller kedjedrift skall drivanordningen vara försedd med spännanordning för 

eventuell efterjustering 
● Infästningar i vägg skall kunna uppta skillnaden i hastighetsändring och retardation 

vid aktuell vapenverkan 
● Maximal areaupptagning 0,9 m2, inklusive 1 person 
● Skyddsrummet skall vara utfört och utrustat för en livslängd av minst 50 år – 

Komponenter skall kunna förvaras i skyddsrumsförrådet i 50 år 
 
Önskemål 

● Tydlig monteringsanvisning med minimering av monteringssteg 
● Ekonomisk tillverkning och montering 
● Ergonomisk/funktionell konstruktion 



 

 

 
  



 

 

Bilaga E 
Konceptgenerering 

 

Koncept A1 

 

Koncept A2 



 

 

 

Koncept A3 

 

Koncept A4 



 

 

 

Koncept A5 

 

Koncept A6 

 

Koncept B1 



 

 

 

Koncept B2 

 

Koncept B3  



 

 

Bilaga F 
Dimensionering för infästning av bärande konstruktion för drivanordning, med avseende på 

yttre påverkande dynamiska explosionslaster. 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga G 
Dimensionering för infästning av armatur, med avseende på yttre påverkande dynamiska 

explosionslaster. 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga H 
Fullständig simuleringsrapport lampor 6 * 15W i ett skyddsrum med måtten 8x8x3,8 meter. 

 

  



 

 

Bilaga I 
Fullständig simuleringsrapport lampor 3 * 30W i ett skyddsrum med måtten 10x10x3,8 

meter. 

 


