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Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring och transport av

skjutvapen och ammunition;

beslutade den 9 mars 2007.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 § första stycket förordningen

(1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering, förvaring och

transport av skjutvapen och ammunition som finns hos Försvarsmakten, Försva-

rets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska

museer och Statens maritima museer.

2 § I 2 § förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. före-

skrivs vad som avses med skjutvapen. Med skjutvapen avses i dessa föreskrifter

även granatgevär, 40 millimeters granatspruta och tillsatsvapen upp till 40 milli-

meters kaliber.

3 § I dessa föreskrifter används ordet ammunition som ett gemensamt begrepp

för den materiel som anges i 3 § förordningen (1996:31) om statliga myndighe-

ters skjutvapen m.m.
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4 § Skjutvapen och ammunition som har en kaliber som är mindre än 20 milli-

meter benämns i dessa föreskrifter finkalibriga skjutvapen respektive finkalibrig

ammunition.

5 § Finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller underkalibrerad pro-

jektil, 12,7 millimeters skarp ammunition, stridsladdad chock- och spränghand-

granat, stridsladdad truppmina och försvarsladdning, stridsammunition till 40

millimeters granatspruta, till 40 millimeters tillsatsvapen och till granatgevär,

stridsladdat pansarskott samt viss annan ammunition som anges i särskilt beslut

av Försvarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) benämns i dessa föreskrifter

stöldbegärlig ammunition.

2 kap. Hantering och förvaring

1 § Varje myndighet skall göra en säkerhetsanalys som skall ligga till grund för

hur skjutvapen och ammunition skall hanteras och förvaras inom myndigheten.

Analysen skall resultera i en säkerhetsplan. Analys och plan skall dokumenteras.

2 § Förvaringsutrymme för skjutvapen eller ammunition skall väljas med beak-

tande av antalet skjutvapen och mängden ammunition samt begärligheten från

stöldsynpunkt. Detsamma skall gälla i fråga om val av plats för förvaringsut-

rymme.

3 § Ett förvaringsutrymme för skjutvapen eller ammunition skall indelas i

skyddsnivå 1, 2, 3 eller 4. I bilaga till dessa föreskrifter anges kraven för indel-

ning i respektive skyddsnivå.

4 § Kompletta skjutvapen skall förvaras i utrymmen i skyddsnivå 4.

Delade skjutvapen med huvuddel och vital del som förvaras i olika förva-

ringsutrymmen skall förvaras i utrymmen i lägst skyddsnivå 3.
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Med vital del avses del till ett skjutvapen som, om den inte är tillgänglig, för-

hindrar eller avsevärt försvårar skjutvapnets funktion och användning.

5 § Skjutvapen som skall förvaras i utrymme i skyddsnivå 4 får dock förvaras i

utrymme i skyddsnivå 3, om materielen är i bruk och förvaras inom inhägnat och

bevakat område och en särskilt avdelad styrka kan vara på plats inom tio minuter

efter det att larm har utlösts.

6 § Stöldbegärlig ammunition skall förvaras i fasta förvaringsutrymmen i lägst

skyddsnivå 3. Finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller under-

kalibrerad projektil, 12,7 millimeters skarp ammunition samt viss annan ammu-

nition som anges i särskilt beslut av Högkvarteret skall dock förvaras i fasta för-

varingsutrymmen i skyddsnivå 4.

7 § När ett förvaringsutrymme i skyddsnivå 3 eller 4 innehåller skjutvapen eller

stöldbegärlig ammunition, skall det vara larmat eller stå under ständig uppsikt.

Dessutom skall en särskilt avdelad styrka kunna komma till platsen, om larm har

utlösts eller angreppsförsök har konstaterats, inom en sådan tid att ett intrång i

förvaringsutrymmet kan förhindras.

8 § Delar till skjutvapen som kan sättas ihop till ett komplett finkalibrigt skjut-

vapen eller till en huvuddel eller vital del till ett sådant vapen skall förvaras på

samma sätt som ett komplett skjutvapen respektive huvuddel eller vital del.

9 § I fråga om förvaring av icke stöldbegärliga skjutvapen och icke stöldbegärlig

ammunition finns särskilda föreskrifter för Försvarsmakten.1

                                                
1 

 

Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:3) om hantering, förvaring och transport av skjutvapen
och ammunition.
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10 § Nycklar och koder till förvaringsutrymmen skall förvaras enligt de bestäm-

melser som gäller för nycklar och koder i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

2003:7) om säkerhetsskydd. Byte av nycklar eller koder skall, där så är möjligt,

ske när någon annan än den ordinarie personalen har kvitterat nycklar eller ko-

der, samt efter större övningar då förband har utnyttjat förråden.

11 § Vid arbete i förråd som innehåller skjutvapen eller ammunition och som är

beläget utanför inhägnat och bevakat område skall personsäkerhetslarm finnas

tillgängligt för omedelbar användning.

Personsäkerhetslarm som anges i dessa föreskrifter skall terminera vid den

larmcentral som Högkvarteret bestämmer.

Enskild resa

12 § Vid ett tillfälligt uppehåll under en enskild resa med fordon får huvuddel

till annat skjutvapen än enhandsvapen samt annan ammunition än stöldbegärlig

förvaras dolt i fordonet. Komplett enhandsvapen eller vital del till annat finkalib-

rigt skjutvapen skall stå under ständig uppsikt och bäras dolt. Vapnet får inte

vara laddat.

13 § Med enskild resa avses även resa där flera personer färdas i samma fordon

och där var och en ansvarar för sitt skjutvapen och sin ammunition.

14 § Vid annat än tillfälligt uppehåll under enskild resa skall innehavaren lämna

skjutvapen och ammunition till förvaring vid en enhet hos den egna myndighe-

ten eller till en organisationsenhet i Försvarsmakten eller, om detta inte är möj-

ligt, förvara materielen under ständig uppsikt.
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15 § Vid resa med allmänt kommunikationsmedel skall skjutvapen och ammuni-

tion stå under ständig uppsikt. Vid flygresa gäller särskilda bestämmelser som

kan meddelas av Luftfartsstyrelsen eller respektive flygföretag eller båda.

Förlust m.m. av skjutvapen eller ammunition som tillhör Försvarsmakten

16 § Varje myndighet skall, i fråga om skjutvapen eller ammunition som tillhör

Försvarsmakten, omedelbart anmäla

1. inbrott i eller inbrottsförsök mot förvaringsutrymme som innehåller eller är

avsett för kompletta skjutvapen, huvuddelar, vitala delar eller ammunition, och

2. misstänkt eller konstaterad förlust av kompletta skjutvapen, huvuddelar,

vitala delar eller ammunition.

Anmälan skall göras till den organisationsenhet i Försvarsmakten som har an-

svar för förvaringsutrymme enligt punkten 1 i första stycket eller som har lämnat

ut materiel enligt punkten 2 samma stycke. Chefen för organisationsenheten, el-

ler den han eller hon bestämmer, skall omedelbart rapportera det inträffade till

Högkvarteret och, vid konstaterad förlust, även till Försvarsmaktens logistik.

I 3 och 7 §§ förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen

m.m. föreskrivs om polisanmälan vid förlust av skjutvapen och ammunition. Be-

stämmelserna om polisanmälan skall tillämpas även i fråga om förlust av huvud-

del eller vital del till skjutvapen.

3 kap. Skyddade transporter

1 § Med skyddad transport avses i dessa föreskrifter en sådan transport av skjut-

vapen eller ammunition där ett särskilt skydd erfordras enligt den säkerhetsana-

lys som skall göras av chef som anges i 6 § i detta kapitel. Med skyddad trans-

port avses inte transporter som sker inom ramen för Försvarsmaktens övnings-

verksamhet eller som enskild resa.
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Med tillträdesskyddad container avses i dessa föreskrifter en container som

enligt Högkvarterets bestämmande får användas vid skyddade transporter.

Med annat transportutrymme av motsvarande standard avses i dessa föreskrif-

ter ett annat transportutrymme än vad som avses i andra stycket och som enligt

Högkvarterets bestämmande får användas vid skyddade transporter.

2 § Skyddade transporter skall indelas i transportnivå 1, 2, 3 eller 4 enligt föl-

jande.

Transportnivå 1: Transportutrymmet skall vara låst och skyddat mot in-

syn

Transportnivå 2: Transporten skall utföras med

a) tillträdesskyddad container eller annat transportutrym-

me av motsvarande standard,

b) vapenlåda med larm, eller

c) transportutrymme som är låst och skyddat mot insyn.

Vägtransport skall ha följebil.

Transportnivå 3: Transporten skall utföras med

a) tillträdesskyddad container som är utrustad med fjärr-

överfört larm eller ett annat transportutrymme av motsva-

rande standard som är utrustat med fjärröverfört larm,

b) tillträdesskyddad container som åtföljs av en följebil

eller ett annat transportutrymme av motsvarande standard

som åtföljs av en följebil, eller

c) låst transportutrymme som är skyddat från insyn och

åtföljt av en transportskyddsstyrka.

Transportnivå  4: Transporten skall utföras med

a) tillträdesskyddad container som är utrustad med fjärr-

överfört larm eller ett annat transportutrymme av motsva-

rande standard som är utrustat med fjärröverfört larm,
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b) tillträdesskyddad container som åtföljs av en transport-

skyddsstyrka eller ett annat transportutrymme av motsva-

rande standard som åtföljs av en transportskyddsstyrka,

eller,

c) om transport enligt a) eller b) inte kan utföras, låst

transportutrymme som är skyddat från insyn och som åt-

följs av polis eller av minst två transportsskyddsstyrkor.

Vägtransport i transportnivå 4 skall ha följebil.

3 § Transport av skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition skall ske i transport-

nivå 2, 3 eller 4 beroende på den säkerhetsanalys som har gjorts enligt 6 § i detta

kapitel.

I fråga om transporter i transportnivå 1 finns särskilda föreskrifter för För-

svarsmakten.2

4 § Transport av finkalibrig skarp ammunition med pansarbrytande eller under-

kalibrerad projektil, 12,7 millimeters skarp ammunition, stridsladdade truppmi-

nor och försvarsladdningar, stridsladdade pansarskott samt annan ammunition

som anges i särskilt beslut av Högkvarteret skall ske i lägst transportnivå 3.

5 § Högkvarteret anger i särskilt beslut hur stor mängd skjutvapen och ammuni-

tion som får transporteras i respektive transportnivå.

6 § Den chef som har ansvar för att gods avsänds skall göra en säkerhetsanalys

och fastställa transportnivå före varje transport av skjutvapen eller ammunition.

Analysen skall dokumenteras.

Vid transport i transportnivå 2, 3 eller 4 skall en säkerhetsplan upprättas.

                                                
2 Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:3) om hantering, förvaring och transport av skjutvapen
och ammunition.
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7 § Innan en skyddad transport i transportnivå 2, 3 eller 4 påbörjas skall den som

organiserar transporten informera mottagaren av godset, Högkvarteret och be-

rörda polismyndigheter om att en skyddad transport skall genomföras.

8 § Personsäkerhetslarm skall medföras i det fordon som transporterar skjutva-

pen eller ammunition i transportnivå 2, 3 eller 4. Personsäkerhetslarm skall ock-

så medföras av transportskyddsstyrka och i följebil.

9 § Vid transport av skjutvapen eller stöldbegärlig ammunition skall om möjligt

nycklar eller koder till förvaringsutrymmen som ingår i transporten tillställas

mottagaren med separat försändelse eller med krypterat sambandsmedel.

Om nycklar eller koder följer med transporten, skall de förvaras dolda i en

följebil eller hos transportskyddsstyrkan. När följebil eller transportskyddsstyrka

inte finns skall nycklar eller koder förvaras dolda i transportfordonet.

10 § Vid uppehåll i transporten skall samma skyddsnivå upprätthållas som under

transporten. Längre uppehåll skall i första hand förläggas till ett militärt område

som är bevakat. I andra hand får uppehållet förläggas till ett annat område som

är inhägnat och bevakat, under förutsättning att transportutrymmet är utrustat

med fjärröverfört larm eller står under ständig uppsikt av en skyddsstyrka som är

utrustad med personsäkerhetslarm.

Uppehållet får i sista hand förläggas till ett obevakat område, dock endast un-

der förutsättning att transportutrymmet är utrustat med fjärröverfört larm och

står under ständig uppsikt antingen av en skyddsstyrka som är utrustad med per-

sonsäkerhetslarm eller av polis.

11 § Myndighet som ansvarar för säkerheten för en internationell transport av

skjutvapen eller ammunition får, såvitt avser transport utanför Sverige, besluta

om undantag från föreskrifterna i 2-4 och 6-10 §§ i detta kapitel och från vad

Högkvarteret bestämt med stöd av 5 § i detta kapitel, om det finns särskilda skäl
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för det och det inte strider mot berörd stats interna bestämmelser. Vid vägtrans-

port utanför Sverige skall dock följebil användas.

4 kap. Hantering av skjutvapen som förvaras för utställning eller vapen-

historiskt forskningsändamål

Permanenta utställningar

1 § Med permanent utställning avses i dessa föreskrifter en utställning som pågår

under minst 6 månader.

2 § Skjutvapen som förevisas vid en permanent utställning skall förvaras i en

monter som uppfyller de krav på skydd som ställs i fråga om förvaringsutrymme

i skyddsnivå 3 enligt vad som föreskrivs i bilaga till dessa föreskrifter. En mon-

ter som väger mindre än 150 kilo skall vara fast förankrad i vägg, golv eller an-

nan monter. Varje monter skall förses med larm som terminerar i en bevaknings-

central.

3 § Utställningslokalens väggar, golv, tak, dörrar och fönster (omslutningsytor)

skall minst uppfylla de krav på skydd som ställs i fråga om förvaringsutrymme i

skyddsnivå 3 enligt vad som föreskrivs i bilaga till dessa föreskrifter. Utställ-

ningslokalen skall förses med larm som terminerar i en bevakningscentral.

Tillfälliga utställningar

4 § Med en tillfällig utställning avses i dessa föreskrifter en utställning som på-

går kortare tid än 6 månader.

5 § Skjutvapen som förevisas vid en tillfällig utställning skall, under den tid ut-

ställningen är öppen för allmänheten, förvaras på sätt som föreskrivs i 2 § i detta
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kapitel. Krav på sådan förvaring gäller dock inte om skjutvapnen står under stän-

dig uppsikt och är fastsatta så att spontantillgrepp försvåras.

6 § Skjutvapen som förevisas vid en tillfällig utställning skall, när lokalen har

stängts för allmänheten, förvaras enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 och 7 §§.

Krav på sådan förvaring gäller dock inte om skjutvapnen förvaras enligt vad som

föreskrivs i 2 § i detta kapitel och lokalens omslutningsytor uppfyller kraven en-

ligt 3 § i detta kapitel.

Ammunition

7 § Endast blind- eller åskådningsammunition får visas i omedelbar anslutning

till ett skjutvapen.

Övriga bestämmelser

8 § Skjutvapen som inte förevisas skall förvaras enligt vad som föreskrivs i

2 kap. 4 och 7 §§.

9 § Vapenattrapper eller skjutvapen som har gjorts varaktigt obrukbara får förva-

ras i en utställningslokal med lägre skyddsnivå än skyddsnivå 3. Ett anslag som

upplyser om att skjutvapnen är attrapper skall finnas uppsatt i lokalen. Vapen-

attrapper och skjutvapen skall vara fastsatta så att spontantillgrepp försvåras.

5 kap. Dekorationsvapen

1 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § får remingtongevär m/1867

jämte variationsmodeller av sådant gevär användas som dekorationsvapen i lo-

kaler inom ett bevakat område. Skjutvapnen skall vara uppsatta så att spon-

tantillgrepp försvåras.

6 kap. Undantag
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1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren bestämmer fattar beslut i ären-

den om undantag.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2007.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:10)

om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg
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Bilaga

Förvaringsutrymmens indelning i skyddsnivåer

Skyddsnivå 1 Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 1 enligt

svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 2 eller 3 enligt

Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627 eller stan-

darddörrar i trä eller plåt. Väggar, golv och tak skall bestå

av trämaterial, gipsskivor eller korrugerad plåt.

Flyttbara förvaringsutrymmen med omslutningsytor av

tunn plåt eller träkonstruktion.

Skyddsnivå 2 Byggnad eller lokal med certifierad dörr i lägst klass 2 en-

ligt Svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 3 eller 4

enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627 eller

branddörr i plåt, arkivdörr eller D-dörr. Väggar, golv och

tak skall bestå av betong med 75 mm, sten med 120 mm

eller lättbetong med 150 mm tjocklek eller en stark trä-

konstruktion. Fönster enligt Svensk Standard (SS) 22 44

25 i lägst klass B 3, fönster i kategori P8B enligt Svensk-

Europeisk Standard (SS-EN) 356 eller galler certifierade

enligt Sveriges Försäkringsförbunds normer för galler i

gallerklass 3. Omslutningsytorna får bestå av annat mate-

rial med motsvarande motståndskraft.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom vapenkista med be-

teckning 1-3 eller sprängämneskista.
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Skyddsnivå 3 Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 3 eller 4

enligt Svensk Standard (SS) 81 73 45, dörr i klass 4, 5 el-

ler 6 enligt Svensk-Europeisk Standard (SS-ENV) 1627,

splitterskyddad dörr av stål, förstärkt D-dörr (D+), stöt-

vågsdörr och lucka eller gastät ståldörr och lucka med

minst 30 mm tjocklek. Väggar, golv och tak skall bestå av

armerad betong med en tjocklek av minst 100 mm. Arme-

ringen får inte medge genomkrypning. Armeringen skall

vara minst 10 mm i diameter och avståndet från centrum

till centrum mellan armeringsstålen får vara högst 250

mm. Fönster enligt Svensk Standard (SS) 22 44 25 i lägst

klass B 3, fönster i lägst kategori P8B enligt Svensk-

Europeisk Standard (SS-EN) 356  eller galler certifierade

enligt Sveriges Försäkringsförbunds normer för galler i

gallerklass 3. Omslutningsytorna får bestå av annat mate-

rial med motsvarande motståndskraft.

Ammunitionsbox som är fast monterad i truppservice-

förråd samt flyttbara förvaringsutrymmen såsom värde-

skåp enligt Svensk Standard (SS) 3150 och med lägre än

100 skyddsvärdespoäng, värdeskåp i klass I eller II enligt

Svensk-Europeisk Standard (SS-EN) 1143-1, säkerhets-

skåp enligt  Svensk Standard (SS) 3492, kassaskåp enligt

Svensk Standard (SS) 3493, vapenkista med beteckning 1

B, 2 B, 3 B eller 1 TP, vapenkassun som inte är förankrad

på bottenplatta eller motsvarande underlag, eller tillträdes-

skyddad container.
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Skyddsnivå 4 Byggnad eller lokal med valvdörr, vapenkassundörr, AD-

dörr, VDS-dörr, TD-dörr eller VDB-dörr. Väggar, golv

och tak skall bestå av betong med dubbel, förskjuten arme-

ring med en tjocklek av minst 180 mm. Armeringen får

inte medge genomkrypning. Armeringen skall vara minst

12 mm i diameter och avståndet från centrum till centrum

mellan armeringsstålen får vara högst 180 mm. Förskjut-

ning av armering krävs inte vid högst 130 mm avstånd

från centrum till centrum mellan armeringsstålen. Väggar,

golv, tak och dörrar får bestå av annat material med mot-

svarande motståndskraft.

Byggnad eller lokal får inte ha fönster.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom värdeskåp enligt

Svensk Standard (SS) 3150 med minst 100 skyddsvärdes-

poäng, värdeskåp i lägst klass III enligt Svensk-Europeisk

Standard (SS-EN) 1143-1, säkerhetsbox med beteckning

301 eller 302 samt vapenkassun som är förankrad på bot-

tenplatta eller motsvarande underlag.


