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Civilfijrsvarsstyrelsen 7806 I 9 CFS 1978:2 Al

Civilfijrsvarsstyrelsen meddelar - i awaktan pi riksdagens beslut om er-

sdttning fiir skyddsrumsmerkostnader m m (prop 1978F9: l) - med stijd av

48 $ civilftjrsvarskungdrelsen fiiljande bestdmmelser utgiirande fijrhands-

upplaga av publikationen "Tekniska bestlmmelser fiir skyddsrum - 1978

lrs upplaga" (T878) att gdlla from den I juli 1978 tills vidare. TB78

innehiller kompletterande regler till Svensk byggnorm i form av fiireskrif-

ter, rtd och anvisningar samt kommentarer.

I enlighet med ftirfattningssamlingsfdrordningen (SFS 1976:725) inordnas
civilfijrsvarsstyrelsens bestdmmelser from den I januari 1978 i Civilfijr-

svarsstyrelsens fiirfattningssamling, CFS. Fiireliggande fiirhandsupplaga
har beteckningen CFS 1978:.2 Al.

TB 78 skall tilliimpas pfl skyddsrum som byggs enligt civilfdrsvarslagen
(1960:74) i dess lydelse efter 1975 6rs dndringar (omtryckt 1975:712).

Civilfdrsvarslagen innehtller vissa regler fiir uttagande av skydds-

rumsavgift. I ovan ndmnda proposition ftjreslts att bestdmmelsen om

skyddsrumsavgift tas bort. I denna fijrhandsupplaga av TB 78 har ddrfdr

inga regler om skyddsrumsavgift infijrts.

1974 hrs upplaga av tekniska bestdmmelser fiir normalskyddsrum, T874,
(publikationen 6.06.02-31 FK -- 34FK) upphdvs men skall tilltimpas pfl

skyddsrum som byggs enligt civilfiirsvarslagen i dess dldre lydelse enligt
iivergingsbestdmmelser tlll 1975 irs dndring av civilfijrsvarslagen. Dessa

innebdr fiiljande. Om uppfdrandet aven byggnad pAbiirjas fiire den I juli

1979 skall den dldre lydelsen av lagen giilla. Om uppfdrandet av en byggnad
pibiirjas efter den I juli 1979 men byggnadslov eller godklnnande enligt 33 $
civilfijrsvarslagen siiks fijre den 1 juli 1979 fir den dldre eller den nya

lydelsen valfritt tilliimpas. Om byggnadslov eller godkdnnande enligt 33 $
civilfbrsvarslagen siiks efter den I juli 1979 skall den nya lydelsen tilllmpas.

I TB 78 har hdnsyn ej kunnat tas till under 1977 plgilende arbeten med nya
allmdnna bestdmmelser fdr bdrande konstruktioner och i anslutning hdrtill
framlagt fiirslag till nya bestdmmelser ftir betongkonstruktioner.

Utarbetandet av TB 78 har skett efter samrid med statens planverk samt
andra myndigheter och organ.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN

Gunnar Gustafsson

Sten-Inge Norrman
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I ALLMANNABESTAMMELSER

Fdreskrifter markeras med gritt band till vdnster om texten
Rfld och anvisningar saknar grfltt band
Kommentarer markeras med vdnsterindrag

: l

: 1 0

ANMALAN OM BYGGANDE INOM SKYDDSRUMSORT SAMT

SKYDDSRUMSBESKED

FORTEXT

Avser nigon att uppfiira ny anldggning eller byggnad inom skyddsrumsort,
skall han anmdla detta till kommunen. Det Aligger kommunen att ldmna den

som har gjort anmdlan besked huruvida skyddsrum skall anordnas i an-

llggningen eller byggnaden och, om s6 dr fallet, uppgift om det antal
personer som skall beredas plats i detta.

Avvikelse frtn besked som avses i fdrsta stycket flr giiras endast om

l. den som har gjort anmdlan medgiver det,
2. byggnadslov eller godkdnnande enligt 33 $ andra stycket icke har sdkts

inom tvfl 8r frin beskedets dag eller
3. i friga om anldggning eller byggnad som tillhiir staten uppftirandet icke

har pibiirjats inom tid som sdgs i 2.

Vad i denna paragraf sdgs om uppfiirande av ny anldggning eller byggnad
skall dven gdlla tillbyggnad av befintlig anldggning eller byggnad. (32 $ cfl)

ANMALAN OM AVSIKT ATT UPPFORA NY ANLAGGNING ELLER

BYGGNAI)

Anmdlan om avsikt att uppfiira ny anldggning eller byggnad eller att gdra

tillbyggnad av befintlig anliiggning eller byggnad skall innehilla de uppgifter

som erfordras ftjr att bedcima behovet och ltimpligheten av att ddri anordna

skyddsrum. Till anmdlan bifogas situationsplan som visar byggnadens ldge.

Anmdlan giirs av sivdl enskild som landsting, kommunal eller statlig myn-

dighet. Fdr militdr myndighet gdller sdrskilda bestdmmelser.

Kommunen behijver fiir sin priivning av anmdlan uppgift om det

behov av skyddsrumsplatser som den planerade byggnaden ftjranle-

der. Detta behov berdknas normalt ur byggnadens viningsyta, ftirde-

lad p6 olika iindamAl.

Ar det uppenbart att antalet personer i byggnaden eller anldggningen
kommer att avvika frfln tillbmpad norm redovisas 6ven i anmdlan hur

mtnga personer som normalt berdknas vistas samtidigt i anlbggning-

en under dag respektive natt.

Kommunen behiiver fijr sin priivning dven veta om byggnaden dr

liimplig att anordna skyddsrum i. D[rfiir skall i anmdlan uppgift
ldmnas om byggnaden planeras ft kdllare och om byggnaden planeras

uppfiiras till nigon del med bdrande vdggar av betong'

Dessutom bijr andra handlingar av vdrde fiir kommunens stdllnings-

: l l

t 9



1 :1  rB  78

tagande bifogas, tex fiirslagsritningar eller skisser iiver byggnaden
eller anldggningen.

Anmdlan giirs ldmpligen pt formuldr som tillhandahills av kommu-
nen.

:12 SKYDDSRUMSBESKEDETS INNEHALL

Av skyddsrumsbeskedet framgir om skyddsrum behiiver anordnas
eller inte.

Skall skyddsrum anordnas anges dven:

a) antalet skyddsrum,
b) antalet skyddsrumsplatser per skyddsrum,
c) om skyddsrummet skall ftirliiggas i byggnad som, dven om

skyddsrum ej kr[vts, skulle utftjrts med bdrande vdggar av betong
eller i annan byggnad,

d) den ersettning som byggnadens dgare dr berdttigad till i ett angivet
kostnadsldge samt

e) skyddsrummets eller skyddsrummens identitetsnummer.

Uppgiften enligt punkt c) har betydelse vid berdkningen av den
ersdttning byggnadens dgare dr beriittigad till.

Beskedet kan dven innehtlla andra uppgifter som den byggande har
att b€akta. Det kan tex omfatta en precisering av i vilken byggnad
skyddsrummet skall anordnas om byggnadsftiretaget innefattar flera
byggnader eller uppgift om varifrin de skyddssdkande fijrvdntas
komma.

:13 SKYDDSRUMSBESKEDETS GILTIGHET

Skyddsrumsbesked upphiir att gdlla om:

a) nytt besked utfIrdas,
b) byggnadslov eller ldnsstyrelsens godkdnnande enligt :20 inte har

siikts inom tvi 6r frAn beskedets utfdrdande,
c) i friga om anl[ggning som tillhiir staten uppfiirandet inte har

pibtirjats inom tvi 6r frAn beskedets utfdrdande eller
d) byggnadsobjektet fijrdndrats vdsentligt jiimfiirt med det som re-

dovisats i anmdlan enligt :1 l.

Till vlsentlig ftirdndring enligt punkt d) ovan hdnfiirs sldan [ndring
att det egna behovet av skyddsrumsplatser dndrats med mer an llVo
eller att ldmpligheten att inrymma skyddsrurn ibyggnaden piverkats.
Jiimfiir de uppgifter som skall ldmnas enligt : I L

Skyddsrumsbesked kan bndras om kommunen och den byggande [r
iiverens om detta. En dndring kan tex f6ranledas av att byggnadsfii-
retaget fiirdndrats vdsentligt jiimfiirt med tidigare anmdlan eller att
den byggande vid fortsatt projektering finner att antalet platser biir
dndras. Sldan dndring mlste bekrbftas med nytt skyddsrumsbesked.

20
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:20

Aven en omftirdelning av skyddsrumsplatser mellan olika skydds-

rum inom samma byggnad m8ste bekrdftas med nytt besked.

PROVNING AV SKYDDSRUMSARENDE

FOR.TEXT

Fiireligger skyldighet att sijka byggnadslov fiir anldggning eller byggnad

inom skyddsrumsort, ankommer det pA byggnadsndmnden att vid prtivning

av ansiikan om stdant lov tillse, att byggnadsfiiretaget iiverensstdmmer
med besked enligt 32 $ samt med bestdmmelserna i 29 och 30 $$ och med

stiid av dessa meddelade fiireskrifter.

Vill n&gon, d6 skyldighet ej fiireligger att sijka byggnadslov, utftjra sidant

byggnadsfiiretag som avses i 32 $, flligger det honom att i fiirviig inhdmta

ldnsstyrelsens godkdnnande av byggnadsfiiretaget i omfiirmdlda hdnseen-

den, dock ej ifriga om byggnad som tillhtir staten.

Fiireligger ej besked enligt 32 $, ml byggnadslov eller godkdnnande enligt

andra stycket ej meddelas. (33 5 cfl)'

Kommunen har s8ledes skyldighet att i samband med byggnadslovs-
prtivning kontrollera att bestdmmelserna om skyddsrum fiiljs.

Landsting dr befriade fr8n skyldighet att siika byggnadslov. Befrielse

frtn skyldighet att siika byggnadslov giiller ocksi fijr vissa indu-

striomrlden. Enligt 33 $ cfl fiireligger dock i sldant fall skyldighet att

inhdmta ldnsstyrelsens godkdnnande av byggnadsfdretaget i frtga

om skyddsrum.

Om staten uppfiir anliiggning eller byggnad erfordras ej byggnadslov.

Kommunen fiirutsdtts bevaka att skyddsrumsbeskedet fiiljs ndr an-

mdlan om byggstart gtirs enligt 66 $ byggnadsstadgan.

Det tligger ldnsstyrelsen att tillse att statliga myndigheter, kommu-

ner och enskilda fullgiir sina skyldigheter betrdffande civilfiirsvaret.

BYGGNADSLOVSHANDLINGAR

Skyddsrums utfijrande redovisas i byggnadslovshandlingar.

Av handlingarna skall klart framgi skyddsrummets planldsning, konstruk-

tion, antal platser, inredning, utrustning, installationer samt fdrsterkt ut-

rymningsvdg.

Fdljande redovisning av skyddsrum i byggnadslovshandlingar godtas.

Av ritningar som skall inldmnas tillsammans med ansdkan om byggnadslov
- dvs i skede I enligt SBN - framgtr antal platser, skyddsrummets plan-

liisning, reservutging, fijrstiirkt utrymningsvdg samt luftintags placering.

Av handlingar och ritningar som skall inldmnas ftire arbetets pAbiirjande -

dvs i skede 2 enligt SBN - framgir skyddsrummets konstruktion samt

dessutom bl a gasflngs storlek och utfijrande, antal torrklosetter och place-

I Samtliga $-hdnvisningar i lagtexten ovan avser civilfiirsvarslagen.

:21
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ring av dessa, skyddande vdggar och tak, typer av diirrar och luckor,
skyddsplfrtar och luckor fdr fredsventilation, fldktsystem och tillhiirande
komponenters placering, ldge av kopplingsdosa fdr reservmatning, avstdng-
ningsventiler pi vattenledningar, rdrgenomfiiringar, tappstdllen och golv-
brunnar, monterbara pelare, infdstningar dimensionerade f6r vapenverkan
samt kabelgenomfiiringar fiir iivertrycksmdtare, antenn- och telefonled-
ningar.

Handlingar giillande elinstallationer inldmnas till byggnadsndmnden fiire
byggnadsarbetenas ptbiirj ande.

SLUTBESIKTNING AV SKYDDSRUM

ALLMANT

# Ett skyddsrum skall besiktigas till alla delar innan slutbesiktningsbevis

ffi_1 utfiirdas. Om skyddsrummet krdver byggnadslov utfijrs erforderliga be sikt-

l$ ningar av byggnadsndmnden, i annat fall av ldnsstyrelsen. Vid vederbiir-

ffi ande myndighets slutbesiktning av skyddsrummet skall skyddsrumsmate-

@^l rielen vara monterad i erforderlig omfattning.

I slutbesiktning av skyddsrummet inglr kontroll av skyddsrummets tdthet
och kontroll av skyddsrumsritningen.

Innan byggnadsarbetet ptbtirjas biir samrtd ske mellan besiktnings-
man och ansvarig arbetsledare om vid vilka tidpunkter anmdlningar
till besiktningar skall ske. Slutbesiktning av skyddsrum kan efter
iiverenskommelse med besiktningsman delas upp i etapper si att t ex
monterbara pelare besiktigas i en etapp samt ventilationssystemet
och skyddsrummets 6thet i en andra etapp innan fredsinredningen
monteras. Ndr lokalen iir f:irdigstrilld fijr fredsbruk kan utrustning
mm kontrolleras. Skyddsfilter monteras ej vid slutbesiktning. En
minneslista fijr slutbesiktning av skyddsrum finns i bilaga B. Proto-
koll frin tdthetsprovning av skyddsrummet skall fcireligga vid slutbe-
siktningen av skyddsrummet, se bilaga E.

SKYDDSRUMSRITNING

Vid slutbesiktning av skyddsrum skall en skyddsrumsritning med erfor-
derliga anvisningar ftir skyddsrummets iordningstlllande inliimnas fiir arki-
vering till byggnadsndmnden pi sdtt som byggnadsndmnden fiireskriver. En
arkivbestdndig omg6ng skall dessutom fdrvaras tillsammans med skydds-
rumsmaterielen.

Skyddsrumsritningen godtas om den beskriver det iordningstiillda skydds-
rummet. Pi skyddsrumsritningen anges samtliga de detaljer som angetts fiir
byggnadslovsritning under :21. Ritningen skall dven redovisa vilken inred-
ning och utrustning som f6r finnas kvar i skyddsrummet vid dess iordning-
stdLllande.

Skyddsrumsritningen innehiller fiir skyddsrum vdsentliga uppgifter
sammanstdllda pi en enda ritning. Dessa uppgifter finns normalt pt

:32
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:33

ett flertal olika ritningar. Exempel pl skyddsrumsritning finns i bila-
ga D.

SLUTBESIKTNINGSBEVIS

Ndr ett skyddsrum dr slutbesiktigat och godkdnt erh8ller byggnadens

dgare ett slutbesiktningsbevis i tvi exemplar av besiktigande myn-

dighet.

ERSATTNING F6R SKYDDSRUMSBYGGANDE

F6RTEXT

Den som anordnar skyddsrum dger enligt 53 $ cfl rdtt att av statsmedel fi

ersdttning hrirfijr. Ers[ttningens storlek bestdms av ldnsstyrelsen och utbe-

talas efter slutbesiktning och godkbnnande av skyddsrummet.

ANSoKAN OM ERSATTNING

Anstjkan om ersdttning giirs pi det ena exemplaret av slutbesikt-
ningsbeviset och stdlls till lhnsstyrelsen.

ERSATTNINGENS STORLEK

Ldnsstyrelsens underlag fiir beriikning av ers[ttningen utgdrs av:

a) skyddsrumsbeskedet,
b) slutbesiktningsbeviset som anger

- antalet ersdttningsberdttigade skyddsrumsplatser,
-om skyddsrummet ligger i byggnad med bdrande vdggar av

betong eller i annan byggnad, se :12,
-datum fcir slutbesiktning av skyddsrummet och
- om byggnadens dgare dr mervdrdeskatteskyldig ellerej'

c) av regeringen meddelade bestdmmelser fiir berdkning av ersdtt-

ning
d) bostadsstyrelsens ortskoefficient fiir anpassning av ersbttningen

till kostnadsldget fiir orten samt
e) index ftir anpassning av ersdttningen till kostnadsutvecklingen.

Ersdttning utgir hdgst fijr det antal platser som angetts i kommu-

nens skyddsrumsbesked enligt :12.

FTNANSIERING UNDER BYGGNADSTIDEN

Under byggnadstiden finansieras skyddsrumsbyggandet med bygg-

nadskreditiv enligt f iilj ande.

Finansiering utan statligt bo stadsldn:

Fijr att en bank inte skall behijva tveka att ldmna ett mot skydds-

rumsmerkostnaden svarande stiirre byggnadskreditiv kan ftirvdntad

ersdttning spiirras som sdkerhet fiir en iikning av byggnadskreditivet'
Stdan spdrrning giirs hos ldnsstyrelsen av byggnadens 6gare och

banken gemensamt ndr byggnadslovet har beviljats. Ersdttningen

:4
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:52

utbetalas i sidana fall till banken ndr skyddsrummet dr slutligt besik-
tigat och godkdnt.

Finan siering med st at ligt b o st ad s lfr n :

Genom en dverenskommelse mellan staten och affdrsbankerna ldm-
nar dessa byggnadskreditiv till av bostadsstyrelsen faststdllt l6ne-
underlag enligt prelimindrt beslut om statligt bostadsltn. En schab-
lonmdssigt bestdmd skyddsrumskostnad medrdknas i lineunderlaget
vid detta beslut. Hdrigenom tdcker byggnadskreditivet merkost-
naden fdr skyddsrummet. Vid slutligt beslut om bostadslin medrdk-
nas inte n5got belopp fdr skyddsrumsmerkostnaderna vid berdkning
av l6neunderlag och pantvdrde.

FREDSANVANDNING

FORTEXT

Skyddsrum bdr i fcirsta hand anordnas i utrymme, som dr avsett att under
fredstid anvdndas ftjr annat dn skyddsrumsdndam8l. Om detta ej kan ske,
biir skyddsrum anordnas pi sidant sett att det under fredstid kan anvdndas
fdr annat dndamll. (29 $ cfl)

ALLMANT

Fcjr flertalet verksamheter finns miijlighet att vilja installationer,
inredning, beklddnader och ytskikt i ett utrymme si att anvdndning
av utrymmet ftjr s6vdl fredsbruk som skyddsrumsbruk tillfredsstdlls.
Det normala fiirfaringssdttet er att utrustning fdr fredsbruk gtirs ldtt
demonterbar si att den enkelt kan flyttas ut ndr skyddsrummet stdlls
iordning. Utrustningen som skall sitta kvar vid skyddsrumsdrift skall
uppfylla infdstningskrav, brandkrav och andra krav betrdffande
byggnadsmaterial och utrustning i skyddsrum.

OFORANDRAD SKYDDSF6RMAGA

Fredsanvdndningen av skyddsrum fir inte minska dess skyddsfiirmiga.

I befintligt skyddsrum fir t ex inte

a) tas upp hil i skyddsrummets begrdnsningsvdggar, golv eller tak
b) gijras ingrepp pi bdrande konstruktion, infdstningsanordningar

fiir skyddsrumsutrustning, ingjutningsgods eller ventiler,
c) hanteras eller fiirvaras radioaktiv, giftig, brandfarlig eller explo-

siv vara samt sldan vara som ser bestAende lukt eller ohdlsosamt
stoft.

Utrustning, som skall sitta kvar vid skyddsrumsdrift, fir t ex inte

d) hindra skyddsrumsventilationen,
e) hindra skyddsrumsavlopp,
f) lossna vid vapenverkan eller
g) uppta golvarea utan att motsvarande tilldggsarea gdrs till skydds-

rummet.
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:53 SKYDDSRUMS IORDNINGSTALLANDE

.ffi Skyddsrum skall kunna stdllas iordning av personer utan sbrskild utbildning

# fijr eller erfarenhet av sidant arbete med hjiilp av till skyddsrummethiiran-
Ef
-$ de verktyg. ritningar. anvisningar och skyltar.

Vid civilftjrsvarsberedskap, dvs ndr krig eller krigsfara fiireligger

eller efter order fr6n civilfdrsvarsmyndighet, skall skyddsrum iord-

ningstdllas fcir sitt dndam6l genom dgarens ftirsorg.

Den materiel som behdver flyttas ut skall kunna demonteras med

verktyg som normalt ingir i skyddsrumsutrustningen eller med extra

redskap eller verktyg som skyddsrumsutrustningen kompletterats

med.

TID F6R IORDNINGSTALLANDE

ffi Skyddsrum skall kunna iordningstdllas inom48 timmar'

Av detta fiiljer nedanstiende anvisningar och synpunkter betrdffande

skyddsrumsmateriel och materiel ftir skyddsrummets anvdndning i freds-

tid.

Skyddsrumsmateriel:

Viss installation och utrustning som dr niidviindig ftir skyddsrumsdrift fir

demonteras under fredstid. Det giiller tex fllktaggregat, tilluftskanal och

iivertrycksmdtare. Montering av sidan materiel miste kunna ske enkelt.

Monteringen kan underldttas genom mdrkning ed. Demonterad materiel

fijrvaras tillsammans med skyddsrumsutrustningen.

viss tung materiel som dr sdrskilt viktig fdr skyddsfiirmagan fir ej demonte-

ras under fredstid. Det gdller t ex skyddsdiirrar och skyddsluckor som vdger

mer 5n 60 kg.

Materiel fdr skyddsrummets anviindning i fredstid:

Utrustning, bekliidnad inredning mm, som inte fyller de fdr skyddsrums-

drift uppstiillda kraven p5 brandsdkerhet, hflllfasthet och infdstning, flyttas

ut ndr skyddsrum stdlls iordning.

Att stiilla iordning ett skyddsrum kan vara en besvdrlig uppgift. Fiir

att inom 48 timmar hinna med att sdtta igen iippningar, montera

pelare mm krdvs d6rf6r att tillrdckliga anvisningar fcir arbetets be-

drivande finns och att man genom god planering nedbringat omfatt-

ningen av detta arbete si mycket som miijligt. Materiel som skall

demonteras vdljs med hdnsyn hiirtill. Detta giiller siviil liis som fast

inredning, tex mattor, textilier, bord, stolar, innervdggar, fdnster,

hyllor, maskiner osv. Ddrr- eller ftinsterkarm av trd kan i allmdnhet

sitta kvar sivida den inte hindrar monteringen av den igensdttning

som skall anvdndas vid skyddsrumsdrift.

Stdrre maskiner och installationer fiir fredsanvdndning kan normalt

ej fdstas in tillfiirlitligt i skyddsrumsstommen och mtste d?irfiir flyt-

tas ut vid iordningstdllandet av skyddsrummet. Detta kan medfijra

:54
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:6

problem som gcir att sidana ftjremil i allmlnhet ej biir placeras i
skyddsrum. Stora, tunga eller iimt8liga varor kan ocksi vara ol6mpli-
ga att lagra i skyddsrum med hdnsyn till svirigheterna att snabbt
flytta ut dem.

ANSVARIG TON VANO OCH UNDERHALL

ff Byggnadens dgare iir skyldig att virda och underh6lla skyddsrummet och

ffi dess utrustning.

I ersdttningen fiir skyddsrumsbyggande ingir ett belopp ftir framtida
vird och underhill av skyddsrummet. Agaren av en fastighet 6r
skyldig att kunna stdlla iordning skyddsrummet inom de angivna 48
timmarna och att underhilla skyddsrummet si att detta dr mtijligt.

UNDANTAG FRAN BESTAUUTT,SNNN,I

Ldnsstyrelse dger medgiva undantag fr6n fiireliggande tekniska bestdm-

ffi melser fiir skyddsrum. Undantag fir dock endast medges frAn byggnads-
g$ tekniska bestdmmelser och i den min det kan ske utan eftergivande av
# skiiliga ansprik p8 skyddsfiirmtga.

: l
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2 PLANERING

Fijreskrifter markeras med gritt band till vdnster om texten

Rld och anvisningar saknar gritt band
Kommentarer markeras med vdnsterindrag

: l l

STORLEK

STORLEKSBEGRANSNING

ffi Skyddsrum ges sidan storlek att avsedd skyddsfiirmiga erhtlls'

En total rumsarea av hiigst 160 m2 godtas i skyddsrum om det ovanfdr hela

skyddsrumstaket finns ett annat tak eller bjiilklag vars iiverkant ligger minst

3,0 m ijver skyddsrumstakets ijverkant.

En total rumsarea av hiigst 108 m2 godtas i skyddsrum om sldant skydd

saknas.

Minbomber dr konstruerade s8 att de, ndr de trdffar ett fiiremal,

antingen briserar (exploderar) iigonblickligen eller med en viss fiir-

drtijning. vid skyddsrum med ovanfiirliggande vaningar erhalls

skydd mot skador av bomber med iigonblicksbrisad genom att ovan-

fiirliggande byggnad initierar brisaden som ddrigenom intrdffar p5

visst avstind frtn skyddsrummet. Det b6r observeras att envanings-

byggnad med minsta rumshiijd enligt SBN kan ha fiir litet avstand

mellan skyddsrumsbjiilklag och takkonstruktion fiir att den sttirre

rumsarean skall f6 tilldmpas. Tak som initierar brisaden kan tex

utgciras av en konstruktion i trd eller pl&t.

En total rumsarea av 160 m2 berdknas ge utrymme fiir 180 skydds'

rumsplatser och 108 m2 fiir 120 platser. vid 180 respektive 120 platser

utnyttjas fliiktar m m oPtimalt.

ANTAL SKYDDSRUMSPLATSER

Skyddsrum anordnas fiir det antal personer som anges i skyddsrums-

beskedet.

UTRYMMESBEHOV

ALLMANT

ffi Skvddsrum skall bereda tillriickligt utrymme ftir avsett antal skydds-

fr stit anOe, gasfang. TC, installationer och fiirrld. Ddrtill kommer area fiir

]$ fredsutrustning som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift'

AREA PER SKYDDSRUMSPLATS

Varje skyddsrumsplats ges en area av 0,75 m2.

Detta regleras i l0 $ fijrordningen om skyddsrumsplan'

GASFANG

Betrbffande antal och storlek av gasftng, se:4.

: 1 2

: 1 3

: 1 3 1

:132

:133
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Permanent gasfing utfijrs si litet som miijligl. Ett monterbart gas-
ftng som betjdnar htigst 200 skyddsrumsplatser upptar ca 1,2 m2 och
ett monterbart gasfing som betjdnar fler dn 200 platser ca 2,4m2.

:134 TORRKLOSETT

En area av 1,5 m2 fiir varje torrklosett godtas.

En torrklosett erfordras fiir varje pAbiirjat 3O-tal skyddsrumsplatser
enligt :7.

:I35 FLAKTAGGREGAT

En area av 3 m2 ftir varje fliiktaggregat godtas.

Utrymmet fiir fliiktaggregatet inkluderar dven betjdningsarea fiir tvl
personer vid handdrift av aggregatet.

Ett fliiktaggregat erfordras fiir varje p&btirjat 60-tal skyddsrums-
platser enligt4:.125.

:136 rdmAo

En area av 0,5 m2 ftir varje ptbiirjat 30-tal skyddsrumsplatser godtas fiir
fiirrAd.

Fiirrldsarean avses tdcka utrymmesbehovet vid skyddsrumsdrift fiir
personliga tillhiirigheter och viss del av skyddsrumsutrustningen si-
som vattenkdrl, verktyg mm. Angtende fiirvaring av skyddsrums-
materielen i fredstid, se 5:15.

:2 LAGE OCH FORM

:21 ALLMANT

ffi Skyddsrum anordnas ddr skyddsrumsbeskedet anger.

Placeringen av skyddsrummet dr i princip valfri inom de grdnser som
skyddsrumsbeskedet anger.

:22 SKYDDSRUM I FLERA VANINGAR

Skyddsrum utfijrda i flera v5ningar godtas antingen som tvtvtningsskydds-
rum eller som separata skyddsrum ovanp& varandra.

Tvdvdningsskyddsrum:

Ett skyddsrum fir anordnas i tv6 vtningar med mellanliggande bjiilk-
lag och trappa inom skyddsrummets begrinsningsvdggar.

Se parat a sky ddsrum ov anpd v arandra :

Separata skyddsrum kan placeras i grupp ovanpl varandra. I detta
fall finns ingen fiirbindelse mellan vtningarna inom skyddsrummens
begrdnsningsv[ggar.
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:23

:24

:25

ffi

TILLGiNGLIGHET

Skyddsrum placeras sl att det snabbt kan nls av de skyddssiikande fiir vilka

det 6r avsett.

Skyddsrum placeras st att tillgiingligheten fijr alla skyddssiikande

kan slkerstallas vid skyddsrumsdrift och st att det snabbt kan nls av

skyddssiikande slviil fr8n den egna byggnaden som utifrln'

SKYDDSRUM I GRUPP

Skyddsrumsgrupps storlek begransas fiir att minska risken fiir samtidig

utslagning av flera skyddsrum'

vid skyddsrum i grupp godtas hiigst 900 skyddsrumsplatser i en och samma

grupp.

Skyddsrum fflr placeras intill varandra eller ovanpi varandra. Mellan

skyddsrum med gemensam viigg tilllts iippning, se:.322'

AVSTAND MELLAN SKYDDSRUMSGRUPPER

ffi Skyddsrumsgrupper placeras pi minst 20m avstand frin varandra si att

# .irt.n tti. ra.tiCig utslagning av flera skyddsrumsgrupper begrdnsas.

LAGE MED HANSYN TILL FARLIG VERKSAMHET'

OVPNSVAUNINGSRISKMM

FARLIG VERKSAMHET OCH FARLIG VARA

ffi Skyddsrum avskiljs pi tillfredsstbllande sdtt frtn verksamhet, vara eller

4i annat som kan medf6ra fara fiir de skyddssijkande.

Vid ett horisontellt avstind av minst 15 m mellan skyddsrummet och den

farliga verksamheten eller motsvarande behiiver ingen extra ltgdrd vidtas.

Mindre avstlnd godtas om skyddsrummet avskiljs fr&n utrymmet enligt

3:41 samt invallning anordnas om utrymmet innehiller brandfarlig vltska

e d .

Behillare med brandfarlig eller i iivrigt farlig vdtska ovanfdr skyddsrum flr

ej fiirekomma.

verksamhet, vara eller annat som kan medfiira fara ftir de skydds-

stikande kan t ex vara under tryck st&ende kdrl, riirledning ftir hetvat-

ten under tryck (dver 90'C), undercentral i fjdrrvirmesystem (gdller

inte vanliga vdrmepannor med iippet system eller dlrmed ur s6ker-

hetssynpunkt jiimfiirligt system), fiirr5d av olja, kemikalier, gasbe-

htllare eller transformator fdr hiigre sp[nning iin 400 V'

Invallning kan tex ske genom att t6ta och tillriickligt hiiga triisklar

anordnas i diirriippningen till utrymme som innehlller behallare med

brandfarlig vdtska e d s6 att ingen vdtska kan rinna ut frln utrymmet

om behtllaren gtr sdnder. Vid stora behlllare i smt utrymmen er-

fordras dock ofta hiigre avstangning fiir att helavdtskevolymen skall

rymmas.

:26

:261
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Aven om en extra betongvdgg enligt 3:41 anordnas biir sttirsta miij-
liga avsttnd efterstrdvas.

:262 RISK FoR OVEnSVAUTNTXC

ffii Skyddsrum anordnas si att risken ftir ijversvdmning begrdnsas.

Oversvdmning till hiigst 0,5 m ovan golv godtas vid skada pi skyddsrum,
byggnad eller ledningssystem.

Vid skyddsrums placering med hdnsyn till risk fiir tiversvdmning
beaktas bla medelgrundvattennivin samt ledningars dimensioner
och ldgen. Drdneringssystem med sjiilvfall fdrutsdtts fungera dven
efter intrdffad skada. Pumpning fijrutsdtts inte fungera. Vid be-
diimning av iiversvdmningsrisken biir hdnsyn dven tas till markens
vattengenomsliipplighet.

:27 SKYDDSRUMS PLANFORM OCH RUMSHOJD

{f Skyddsrum ges lhmplig form frin skyddssynpunkt.

Skyddsrums planform godtas om stiirsta fiirhillande mellan skyddsrums
liingd och bredd dr 5:1 samt om talet S berdknat enligt nedan ej tiverstiger
440.

S : Y + 4 ' 0

Beteckningar:

Y total rumsarea i m2
0 skyddsrummets invdndiga omkrets i m.

Som ldgsta rumshiijd godtas normalt 2,1 m. I begrdnsade delar godtas dock
1,9 m om denna rumshtijd inte innebiir nlgon ol[genhet.

Skyddsrum biir helst vara kvadratiskt. Alltfiir lingsmala skyddsrum
ger stor milyta samt risk fiir brott i skyddsrumsstommen vid mark-
hdvning till fitljd av vapenverkan.

:3 OPPXNCAR I SKYDDSRUMSVAGGAR

:3I ALLMANT

ffi 
Oppning i skyddsrums stomme anordnas si att skyddsftirmigan inte fiir-

# 
samras.

@- Varje rum inom skyddsrum ges fiirbindelse et tve olika hell.

Mellan tvi iippningar stijrre dn 0,05m2 i skyddsrums stomme godtas ett
minstaavst indav 1,0m.

Godtagna igensdttningsanordningar framglr av tabell 2:3 1.

Betrdffande iippningar fiir fredsventilation, se 4:15.

Betrdffande fcirvaring av demonterad skyddsrumsmateriel, se 5:15.

Betrdffande anvdndning av ND- och NSD-ddrrar som avst[ngning i brand-
teknisk klass A'60 (Branddtirr), se bilaga C.
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Tabell2:31

I tabell 2:31 ndmnda diirrar, luckor mm dr gasskyddsmateriel av

andra klass.

Dtirr och reservutging rdknas som fiirbindelse

Till skyddsrum behdvs iippningar av olika slag. Skyddsrummet har

alltid minst en huvudinging och en eller tvi reservutg&ngar' Dess-

utom tillits extra tippningar fijr att underldtta skyddsrummets freds-

anvdndning. Sfldan extra iippning kan vara fiinster, d6rr eller 6pp-

ning med skjutbart vdggelement. Fredsmdssiga krav pi utrymnings-

vdgar beaktas enligt SBN.

ND- och NSD-dtirrar kan levereras med lis.

Godtagna diirrar, luckor och andra igensiittningar (m$tt i mm)

Typ Fri  Fr i  hojd Fr i  hdjd Kan kombi Anm
bredd Ingjuten Demonte- neras med

tr6skel rad lds monterbart
tr,iiskel gasfing

Dcirrar
N D  8 s i  6 8
NSD 8s i  68
N S D  9 1 1 7 8
N D  1 1 0 / 6 8
N S D  1 1 0 / 6 8
NSD r2r l78
ND 130/68
NDD 190/68

NSDD 190/68

NSDD 19L l78
NSDD 243118
GD 8s i  69
GD 110/69
GD t3 j l69
GDD r90169

850  1850
850  18s0
9 1 0

I  100  1850
1  100  1850
1 2  1 0
1300  2100
1900  1850

1900 18s0

19  10
2430
8s0  18s0

1100  1850
1300  2100
1900  18s0

Betongfylld .
Betongfylld

Betongfylld
Betongfylld

Pardcirr
med ltis
mittpost
Pardtirr
betongfylld
med lds
mittpost

Parddrr med ltjs mittpost

t946
1946
2 l  l 0
1 9 s 6
19s6
21 10
2205
1945

1945

2400
I  960
1 9  1 6
19  l 6
2t68
19  15

J a
J a

J a
Ja

Typ Fri Fri
bredd hojd

Luckor
GSL
GSL
GSL

GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSLO
GSL
GSLO
Skyddslucka for
rensbppning

Andra iSens(ittningar
Skyddspl i t ,  SP
Oppning med betong-
element
Skjutbart viiggelement
Skjutbart viiggelement

Typ GSL oPPningsbat
frin insidan, tYP
GSLO dppningsbar
frin bdgge sidor

200 200
400 200
200 400

400 400
400 600
600 600
800 600
600 800
600 800
800 800
800 800

170 340

@200
600 800
800 600

2500 2200
2200 2500

Reservu tging

Reservu tging

Reservutgeng
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:32

:321

DORRAR

ALLMANT

ffi Varje skyddsrum ftirses med minst en p6 liimpligt sdtt anordnad diirr mot

ffi a"t tria eller mot utrymme som inte 6r skyddsrum.

Diirr till skyddsrum iippnas utit, se dock:322.

Skyddsrum med en minsta fri bredd pi diirr och gingvdg till skyddsrummet
enligt tabell 2:321 godtas. Gemensam gingviig till flera skyddsrum skall ha
en fri bredd som motsvarar summan av de minsta till8tna fria dtirr-
bredderna. Alternativt till en bredare diirr f&r tvi smalare diirrar vdljas.

Tabell 2:321 Minsta fria bredd fiir diirr och gAngviig till skyddsrum.

Antal skyddsrumsplatser Minsta fria bredd i mm

Hogst 100 platser
Mer dn 100 platser

850
l  100

ND- eller NDD-dijrr godtas endast om dijrren kombineras med permanent
gasf6ng och om splitterrisk ej fiireligger.

Dcirr mot det fria godtas om den iir skyddad mot klimatpiverkan t ex genom
att ett vindfing anordnas utanfijr skyddsrumsdtjrren. Klimatskyddet ftr ej
hindra inspektion eller vird och underhill av diirren.

Betrdffande gasfing, se :4.

Betrdffande fiirstdrkt utrymningsvdg, se :5.

Fler iippningar 5n niidvdndigt biir inte anordnas. Dijrr flr ej ersdtta
reservutgeng.

Splitterrisk anses ej fiireligga om utrymme utanfijr diirr begrdnsas
av skyddande vdgg och bjiilklag utan iippningar, se 3:41.

:322 OPPNTXC I GEMENSAM VAGG MELLAN SKYDDSRUM I GRUPP

Oppning i gemensam vdgg mellan tvi skyddsrum i grupp godtas om den
fiirses med dubbla NSD- eller NSDD-diirrar, t ex enligt fig2:322, eller med
ett skjutbart vdggelement enligt :33.

NSD-dc i r i

NSD -diirr

Hor isonto tsek t  ion

Fig2:.322 Diirrar i gemensam vdgg mellan skyddsrum i grupp
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:33 SKJUTBART VAGGELEMENT

Fiir igensdttning av iippning avsedd fiir fredsbruk godtas skjutbart vdgg-

element monterat enligt fig 2:33a och 2:33bplbegrbnsningsvdggens utsida

eller p[ vdgg mellan tvi skyddsrum. Det kan ltmpligen utformas enligt

civilf iirsvarsstyrelsens typritningar.

vdggelementet manijvreras normalt med hjiilp av block och draglina som

anbringas i dragfdsten. Dessa kan vara demonterbara. Vid skyddsrumsdrift

pressas vdggelementet, som [r fiirsett med td,tningslister, med sdrskilda

skruvar mot skyddsrummets begrdnsningsvdgg.

Si& tp ro f i  t

Skj u tbori
v i iggetement

St&tprof  i  t

Fig2:33a Vertikalsektion genom 6ppning med skjutbart vhggelement

SKYDDSRUM

Fig 2:33b Horisontalsektion genom iippning med skjutbart vdggelement

Det skjutbara vdggelementet 6r en tung och sv8rmaniivrerad anordning'

Skyddsrum med s&dant element i gemensam vdgg betraktas ddrftjr som

o
o
rjt
c!
I

o
o
(\I
(\I

S kj u tbort 0 r o g t i n o D rog f  i iste
Bu t th&t
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separata skyddsrum vad betrdffar anordnande av bl a gasfing, reservutging
och fiirstdrkt utrymningsvdg.

Skjutbart vdggelement dr gasskyddsmateriel av andra klass.

:34 RESERVUTGANG

:341 ALLMANT

ffi Skyddsrum fiirses med tillriickligt antal och p5 liimpligt sdtt anordnade

flj reservutgAngar.

..342

Det godtas att skyddsrum anordnas med tvi reservutgflngar eller med en
reservutging med tunnel enligt :344. Skyddsrum som ej kan blockeras av
rasmassor fr6n ovan- eller ndrliggande byggnad godtas dock med en reserv-
utg8ng. Byggnad rdknas i detta fall som ndrliggande om avstindet till
skyddsrummet dr mindre 6n halva hushdjden.

Fdr skyddsrum i grupp med dubbla dcirrar mellan skyddsrummen enligtl�322
godtas en reservutg8ng till varje skyddsrum.

Vdgg under iippning fiir reservutging och i stigschakt fiirses med fasta
stegjdrn eller fast stege av jiirn vid en hiijdskillnad dver 1,0m mellan
karmens underkant och golv. Stegen fAr demonteras i fredstid. Stegjdrnen
utfijrs av rundstil A20 c300 mm med en bredd av 400 mm och skall skjuta ut
150 mm frin vdgg.

Risk fiir blockering av skyddsrummets utgingar anses ej fiireligga
vid fritt liggande skyddsrum utan ovanliggande eller ndrliggande
byggnad. Skyddsrum kan behtiva tvi reservutgtngar dven om dimen-
sionering mot ras enligt 3:25 ej behdver giiras.

STORLEK OCH IGENSATTNTNC

Reservutging med en bredd g6nger hiijd av 600x800 eller 800x800mm
godtas.

Igensdttning med betongelement enligt fig 2:342a eller med sttitvigslucka
GSL6 och strilningsskydd enligt fig2:342b godtas. Vid motfylld igensdtt-
ning av reservutgingsdppning godtas endast betongelement.

Reservutging kan ldmpligen utformas enligt civilftirsvarsstyrelsens typrit-
ningar.

Stelkarm till reservutg6ng med betongelement dr gasskyddsmateriel
av andra klass.

De godtagna igensdttningarna cippnas init skyddsrummet och kan
iippnas s&vdl inifr6n som utifrAn.

Betongelement fiir igensdttning av reservutging dr typgodkdnda av
statens planverk.
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F!

_JA

Trrik itor
St&tkorm
Hondlag

Sek t i on  B -  B

- St& [ korm

Viiggtjocktek 200 mm

Fdrdetni ngsbolkor
Sek t i on  A -A
Viiggtjocktek 350mm

7 U
r--1

El N N I h = z00mm d0 vciggen cir h6gst 250 mm tjock
-K\\ 

N =l h = 250 mm d& vtiggen 0r mer dn 250 mm tjock
\\\N t\\) ___I
f1401 l1L0.J
Sekt ion genom betongelement

Fig2.342a Reservutgang med igensdttning med betongelement

Fr&n ut- och insido
demonterbor skruv

SKYDDSRUM

Sekt ion A -  A
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6SLO

SKYODS-
R U M

S e k t i o n  B -  B Vy f r&n ins idq

Str& tningsskydd : ex,
tbst stoplot ful l tege

SKYDDSRUM |  500  |
L J

S e k i i o n  A -  A

Fig2:342b ReservutgAng med igensiittning med sttitvAgslucka, GSL6, och
strAlningsskydd

PLACERING

$ Reservutglng placeras pi stiirsta miijliga avst8nd frtn annan reservutglng
$ och frtn dijrr som har fiirstdrkt utrymningsvdg.

Ddr si rir miijligt placeras reservutglngar i skyddsrums begrdnsningsvdgg
mot det fria eller mot mark och om m6jligt pi motsatta sidor av byggnaden.

Om reservutging mtste placeras i begrhnsningsv[gg mot utrymme i bygg-
nad anordnas ftirstdrkt utrymningsvdg enligt :5.

Reservutg8ng mot det fria fir ej mynna hiigre 6n 1,0 m iiver fdrdig mark.

Reservutgtng placeras minst 1,0 m frln invdndigt hiirn i skyddsrummet.

TUNNEL

Reservutgtng med tunnel godtas om den mynnar pt ett avst&nd av minst
halva hushtijden frtn ovan- eller ndrliggande byggnad, se fig2:344.

Som minsta tunneltvdrsnitt godtas 1000x 1000 mm eller A 1000 mm.

Betrdffande stigschakt till tunnel, se :345.

{

:343
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:345

U ppstigning slucko

S t i g -
schokt

;Genomstick

; . . .  e.. ; 'Drenering

S e kt ion L >  1 / 2 H

Fig 2:344 Reservutg5ng med tunnel. Tunnel kan alternativt lutafrin skyddsrummet,
men dl m&ste drdnering och genomstick anordnas i stigschaktet

Kulvert som ej inneh6ller farlig vara eller verksamhet eller riskerar
att ijversvemmas kan godtas som reservutgflng om den uppfyller vad
som anges f6r reservutging med tunnel.

STIGSCHAKT

Stigschakt anordnat enligt fig 2:345 godtas.

Som minsta innermitt pi uppstigningslucka godtas 570x570 mm eller

Z 600 mm.
U ppst igni ngsl ucko

s  250

z t50

SKYDDSRUM

Genomst ick
Drcinering

Pton Sek t i on

Fig2:345 ReservutgAng med stigschakt

Vid stigschakt kan det beroende pi terrdngens utseende i vissa fall
vara liimpligt med en tdt uppstigningslucka som tdckning i fredstid fdr
att fiirhindra vatteninldckning vid t ex sndsmdltning.

:346 MOTFYLLNING

Om reservutging ligger under mark godtas att reservutgingen motfylls

enligt fig 2:346 med singel eller liknande drdnerande fyllnadsmassor om

avst8ndet mellan marknivin och underkant reservutging ej ar stdrre dn
l200mm. Over motfyllning ftr ej liiggas betongplattor stijrre dn 500x500
mni eller asfaltbeldggning tjockare 6n 50mm. Vid motfylld reservutgeng
anbringas skylt utvdndigt pA fasaden.

:  F a l l :
.: min 1 o/o max 15 o/o
r <--

J I
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SK\DDS-
RUM Betong-

elemcnt

.q8
G{

' .  vl f,5in9er

:35

(Mokodom)

SKYDDSRUM

Plsn

Fig2:346 ReservutgAng med motfyllning

Vid reservutging under mark btir risken ftir vatteninldckning i
skyddsrummet beaktas. Det dr liimpligt att teta motfylld reserv-
utglng bide frAn in- och utsida redan i fredstid.

Igensdttning med GSL6-lucka godtas inte vid motfylld reservutging.

FdNSTER

Ftinsteriippning godtas om den ftjrses med anordning fiir igensdttning som
reservutging. I stdllet fijr GSL6-lucka godtas dock lucka av typ GSL.

GASFANG

ALLMANT

Vid huvudingtng till skyddsrum anordnas gasfing pi liimpligt sdtt si att
enstaka ut- och inpasseringar vid BC-fara miijliggiirs. Gasf&ng f6r inte
hindra normal passering ndr BC-fara ej fcireligger.

Permanent eller monterbart gasftng anordnat enligtl�42 eller :43 godtas.

Vid skyddsrum i grupp med dubbla drirrar mellan skyddsrummenenligt:322
godtas ett gasfAng fijr tvt skyddsrum.

PERMANENT GASFANG

Permanent gasfing utfiirs med si liten area som miijligt.

I permanent gasfings inre vdgg godtas GD- eller GDD-dijrr.

Det permanenta gasftngets area bestdms i vissa fall av skydds-
rummets fredsanvdndning. T ex kan krav pi fri diirrbredd medfijra
att pardiirrar anvdnds. Gasftnget biir dock vara litet fdr att medge
effektiv luftomsdttning.

Vid dimensionering av permanent gasf8ng miste sdrskild hdnsyn tas
till utrymme fiir diirrslagning. Ddrrarna i gasflngets inre vdgg iippnas
utit frtn skyddsrummet sett.

:4

:41

$F

ffi

:42

Sekt i  on
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:43 MONTERBART GASFANG

Monterbart gasfing anordnas enligt fig 2:43.

Monterbart gasfing som betjdnar htigst 200 skyddsrumsplatser utfiirs med

en area av ca | ,2 mz . Monterbart gasftng som betjdnar fler dn 200 skydds-

rumsplatser utfcirs med en area av ca2,4 m2.

Vid monterbart gasfAng fir fria dtirrbredden ej iiverstiga 1210 mm, se tabell

2 :31 .

Anslutningsytor mellan monterbart gasf6ng och vdgg skall vara sldta och

fria frin elkablar. rdr o d.

Monterbart gasfing 5r gasskyddsmateriel av andra klass.

Ritning iiver monterbart gasflng och eventuella ingjutningsdetaljer

samt monteringsanvisningar tillhandahtlls av tillverkaren.

Gasfing finns i olika hiijder, vilka [r anpassade till NSD-dtirrarnas
hiijder.

Monterbart gasftng bdr placeras minst l,0m frtn hiirn och i iivrigt

anordnas enligt tillverkarens anvisningar samt enligt fig 2:43.

Ljuspunkt ----l*C

strtjmbrytare-f

?hr#-;.=El

: 5

= 6 0 0  i  I  t l
I  i  l * - T r c i s k e l  l l:
300 -4001  l s so - r z ro  |  |
- - l

L co 2000 |. 
MONTERBART 6ASFAN6

Vy fr&n skyddsrummets insido

Fig2:43 Anordning vid monterbart gasf6ng (figuren kan spegelvdndas)

F6RSTARKT UTRYMNINGSYAG

*# Utrymningsvdg anordnas si att risken fijr blockering av ras begrdnsas.

Det godtas att fiirstdrkt utrymningsvdg anordnas vid minst en diirr till
skyddsrummet. Fdr skyddsrum i grupp med dubbla ddrrar mellan skydds-

I  nfcistni ng sdon
ent ig t  t i l tverkaren

Troskel
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rummen enligt i322 godtas att ftirstdrkt utrymningsvdg anordnas vid minst
en ddrr per tvA skyddsrum.

Fijrstdrkt utrymningsvdg erfordras ocksi i vissa fall vid reservutglng, se
:343.

Sky dd s rum ov an omgiv ande m arkniv d :

Vid skyddsrum ovan omgivande marknivi godtas att den ftirstdrkta utrym-
ningsvdgen gtr till det fria. Om detta avstind dr stdrre dn 10m godtas dock
fiirstdrkt takbjalklag iiver ett omride om minst 20 m2 utanfdr diirren. Det
frirstdrkta takbjiilklaget skall ha en minsta utstrdckning av 2,0 m frin iipp-
ningen, enligt fig 2:5a, om inte skyddande vdgg enligt 3:41 stir ndrmare.

Ptsn

Fig 2:5a Fcirstdrkt takbjdlklag. L,, L, och L., skall vara minst 2,0 m och den fijrstdrkta
arean minst 20 m2

S ky dd s rum under o mgiv ande markniv d :

Vid skyddsrum under omgivande markniv6 anordnas fcirstdrkt utrymnings-
viig till det fria eller via trapphus upp till en nivfl i eller civer omgivande
markplan, se fig 2:5b.

Fiirstdrkt utry mning sv 69 anordn as enligt 3 : 42.

Med skyddsrum ovan marknivin avses i detta sammanhang skydds-
rum som har en motfylld del av hiigst 1,0 m.

Forstcirkt  utrymni ngsvog
Niv& t jver omgivonde
morkplon

Ddrr etter
resefv u ig&ng

S e k t i o n

Fig 2:5b Ftirstdrkt utrymningsvdg. L, skall vara minst 2,0 m
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:6

:61

MATERIAL I SKYDDSRUM

ALLMANT

s Fast bekliidnad eller inredning i skyddsrum ftr inte lossna, falla sijnder,

ffi fiirorsaka lukt eller andningsbesvdrande damm vid vapenverkan eller

'# brand.

Trd eller metall godtas i begrdnsad omfattning som t ex reglar pt betongvdgg

om vdggen 6r fijrsedd med ytskikt enligt :62.

Betrdffande krav pi infdstningar, se 3:35.

Material som inte godtas vid skyddsrumsdrift dr t ex keramiska plat-

tor, puts, cellplast, tegel, lettklinker och gasbetong.

BRANDTEKNISKA KRAV

Invdndiga takytor utfijrs med ytskikt i klassl. Inv[ndiga v[ggytor utfiirs

med ytskikt i ldgst klass II. Golvbeliiggning utfiirs generellt med obrdnnbart

material eller annat fiir utrymningsvdg godkdnt material enligt SBN.

Betrdffande brandteknisk klassificering, se SBN'

Utijver de ovan ndmnda minsta brandtekniska kraven glller dess-

utom vid fredsanvbndning av skyddsrum SBN : s krav som bl a beror

pi i vilken typ av byggnad skyddsrummet dr beldget.

Kraven pe ytskikt avser inte mindre ytor av inredningskaraktdr.

vARMEISOLERING

,j Skyddsrum anordnas si att avledning genom vdggar och tak av iiverskotts-

$ vdrme frin de skyddssdkande ej fdrsvtras.

Vdrmeisoleringen placeras p6 utsidan av skyddsrummet si att betongens

vdrmekapacitet utnyttjas fijr att begrdnsa temperaturiikningen under

skyddsrumsdrift, dock godtas dven en l6tt demonterbar isolering pi insidan

av vdggar och tak. Likas& godtas isolering ovanpt skyddsrumsgolv.

TORRKLOSETT

F'i[ En torrklosett (TC) anordnas ftir varje pflbiirjat 30-tal skyddsrumsplatser.

.{'if Fiir fredsUruk anordnad vattenklosett fir ej inriiknas.

Torrklosettavdelning anordnas med skbrmvdggar, ddrrar och eventuellt

sdrskilt tak. Den ventileras iiver gasflng och 6ver eventuella iiver-

trycksventiler placerade inom TC-avdelningen, se 4: I I och 4:132.

Ftir att ventilationen av TC skall bli tillfredsstellande skall TC- avdel-

ningen ftjrses med separat tak eller skdrmvdggar som ansluter till

skyddsrumstaket. Mellanv[ggar avslutas ca 10 cm fr6n tak eller

ftjrses med etthirl Q 2fi) mm vid tak fijr att miijliggiira genomluftning

av TC-avdelningen och fijr att tillfredsstdllande belysning skall kun-

na erhillas utan sdrskild ljuspunkt i varje TC, se vidare 4:441.

Skdrmvdggar infdsts enligt 3:35.

:62

:63

: t

4 l



3 BYGGNADSKON STRUKTIONER

Fcireskrifter markeras med gritt band till vdnster om texten

RAd och anvisningar saknar gritt band
Kommentarer markeras med vdnsterindrag

:21

ALLMANT

Byggnadskonstruktion som ing6r i skyddsrum, tillhiirande grundkonstruk-

tion samt anslutande konstruktion anordnas st att avsedd skyddsfiirm&ga

erhills.

Kravet anses uppfyllt av en armerad, massiv betongkonstruktion anordnad

enligt SBN och diiri tberopade bestdmmelser samt med de kompletteringar

som anges i fiireliggande bestdmmelser. Annan konstruktion som germinst

lika gott skydd kan godtas efter siirskild priivning.

Fiireskriften giiller skyddsrumsfunktionen' Fdr skyddsrummets

f redsanvdndning giiller SBN.

Kravet pt skyddsfdrmAga innebdr att skyddsrummet skall ge avsett

skydd mot samtliga de verkningar som innefattas i begreppet vapen-

verkan. Skyddet mot sttitvig och ras st[ller krav pt viss energi-

upptagande och lastupptagande fiirmtga hos skyddsrummets stom-

me. Skyddet mot splitter, joniserande strilning och brand medftjr att

golv, vdggar och tak miste vara av liimpligt material och ha tillriicklig

tjocklek. Skyddet mot BC-stridsmedel medfdr krav pA viss tdthet hos

skyddsrummet.

Stiitvigor och nedrasande byggnadsmassor ger dynamisk piverkan

av skyddsrumsstommen. Angivna statiska ers[ttningslaster bediims

tillsammans med krav p& minsta tjocklekar, minsta armeringsmdng-

der, material mm ge konstruktionen avsedd skyddsfiirmAga mot

dessa ptverkningar.

Ftjr att underldtta tilldmpningen av frdmst kap 3 redovisas tre kon-

struktionsexempel i bilaga F.

LASTANTAGANDEN

ALLMANT

Skyddsrum och ddrav beriirda delar dimensioneras fiir fiiljande lastfall:

lastfall vid fredsanvdndning, lastfall vid skyddsrumsdrift, vapenlastfall och

raslastfall.

Angivna laster fijr vapenlastfall och raslastfall dr reducerade si att

berdkningsmetoder baserade pl tillltna ptkdnningar fiir vanligt last-

fall skall kunna tillbmpas.

Raslast och vapenlast kombineras ej'

LASTFALL VU) SKYDDSRUMMETS FREDSANVANDNING

Skyddsrum dimensioneras fiir vid fredsanvbndningen upptrbdande

laster enligt SBN.

:22
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:23 LASTFALL VD SKYDDSRUMSDRIFT

Golvbjiilklag i skyddsrum dimensioneras fiir vanligt lastfall enligt SBN med
en vertikal utbredd vilande nyttig last frAn skyddssiikande av 3 kN/m2.
Rtirlig last och nedbiijning behiiver ej beaktas.

VAPENLASTFALL

ALLMANT

Vapenlastfall 6r en kombination av jdmnt utbredd vapenlast enligt tabell
3:247, halv vanlig last enligt SBN och halv nyttig last i skyddsrummet enligt
:23. Vapenlastfall betraktas som vanligt lastfall. Vapenlast riktad mot re-
spektive frin skyddsrum [r skilda lastfall och ftirutsdtts ddr annat ej anges
var fijr sig verka mot hela skyddsrummets utsida och vinkelrdtt mot konst-
ruktionsdelens plan. Farlig laststdllning behiiver ej beaktas.

Vapenlast pi till skyddsrum anslutande konstruktionsdel beaktas ej, dock
skall vapenlast pt anslutande skyddsrum beaktas vid dimensionering av
gemensam vdgg mellan skyddsrum samt tillhiirande grundkonstruktion.

Nyttig last som dr motriktad vapenlast medrdknas ej. Tillfiillig iiverlast pA
mark av t ex trafiklast, vapenlast eller raslast behciver ej beaktas.

Tabell3:Zl Vapenlasl

:24

:241

Konstrukt ionsdel Vapenlast riktad
motskvddsrum frf lnskvddsrum
kN/m2-  kN/m2 '

Skyddsrum stak, bjdlklag mellan
skyddsrum ovanpa varandraa)

Begrdnsningwdgg
Ej motfylld del av vdgg
Motfy l ld del  av vaggo)
Gemensam vdgg mellan skyddsruma)

Golvkonstruktion

Tunnel  och st igschakt  i  reservutgangc)

25

2 5 4
12,5 0
5 0 4
Lastantaganden enl$t : 242
2 5 0

a) Konstruktionsdelen ar yttre begrdnsning ftjr vardera skyddsrummet, dvs lasterna
beaktas vid dimensionering av bida skyddsrummen.

b) Vid dehis motfylld vdgg och sluttande mark, se ftg3:241,
c) Anslutningen till begrdnsningwdgg dimensioneras f6r en kraft av 100 kN ver-

kande i vdggens plan men i ovrft med godtycklig riktning.

25kNln2 25 kN/m2

12,5k$lnz kN/m2
Fig3:.241 Exempel pi tillbmpning av reglerna fiir vapenlast och minsta tjocklek vid
delvis motfylld vegg och sluttande mark

I

det Ej motfyttd'e del som tir
cin 300 mm hOgst 300mm
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:242 VAPENLASTMOTGOLVKONSTRUKTION

f Golvkonstruktion dimensioneras ddr annat ej anges fiir en uppttriktad

# utbredd vapenlast. vid bestdmning av denna beaktas undergrund, grund-

ffj taggnlttgsmetod samt risk ftir luftrum under konstruktionen'

Fiiljande indelning i fyra huvudfall ftir best[mning av vapenlast pi golv-

konstruktion godtas.

om undergrund inom ett djup av 5 meter under golvplattan best&r av

material som kan hdnfijras till olika huvudfall tilliimpas det ogynnsammaste

fallet. Vid varierande grundldggningsfiirh&llanden under samma skyddsrum

fir olika huvudfall tilldmpas fijr skilda delar av golvplattan. Vdrmeisolering

eller drdneringslager under golvplatta p8verkar ej val av huvudfall'

vapenlasten verkar uppit mot konstruktionens undersida. Halva

egentyngden f[r diirftir fr8nrdknas i vapenlastfallet. Eventuellt vat-

tentryck adderas med halv storlek.

Huvudfall 1

Till huvudfall I hdnfijrs golvkonstruktion:

a) direkt pi berg , pi sprdngbotten, pA fyllning av sprdngsten eller

b) pi grus eller fast lagrad sand med stijrre grundldggningsdjup [n 1,0m

under den marknivi som omger skyddsrummet.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 1 fiirutsdtts ej belastad av vapenlast.

Huvudfall2

Till huvudfall 2 hiinfijrs golvkonstruktion:

a) pfl grus eller fast lagrad sand med grundlbggningsdjup mindre dn eller

lika med 1,0 m under omgivande marknivi eller

b) pfl ltist lagrad sand, finsand eller silt ddr luftrum under golvplattan p8

grund av sdttningar ej kan befaras.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 2 belastas av en vapenlast av 5 kN/m2.

Huvudfall j

Till huvudfall 3 hlinftirs golvkonstruktion pfl lera diir luftrum under golvplat-

tan pi grund av sdttningar ej kan befaras.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 3 belastas av en vapenlast

a : 2 5  + 7 ' 0 , 5  '  d - 3  c u f t N , / m 2 )

dock minst 5 kN/m'�och htigst 25 kN/m'�

Beteckningar:

y medelviirdet av lerans tunghet i kN/m3 ovan grundliiggningsnivdn

d storsta avstandet mellan golvplattans grundllggningsniva och omgivande

marknivi i meter
cu medelviirdet p6 odrtinerade lerans skjuvhillfasthet i kPa inom ett djup av

0,7 gAnger golvPlattans bredd.
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:25

:251

Huvudfall4

Till huvudfall 4 h[nfiirs golvkonstruktion:

a) diir luftrum under golvplattan kan befaras till fitljd av sdttning eller

b) ddr utrymme anordnas under golvplattan med undantag fdr

l) kulvert som dr dimensionerad fcir en utetriktad utbredd vapenlast av
25 kN/m'�och har minimidimensioner samt minimiarmerins som re-
servutgingstunnel,

2) hcigst 5 ledningar under skyddsrumsgolv med hdgst 150 mm invdndig
diameter och centrumavst6nd minst 1,0 m och

3) ledningar under skyddsrumsgolv i liigst tryckklass PN 4

Golvkonstruktion enligt huvudfall 4 antas belastad av en vapenlast av
25 kN/m'�.

Dessutom beaktas vid huvudfall 4 lastfall med vapenlast riktad mot hela
skyddsrummet men ingen vapenlast mot golvet. Detta lastfall kan vara
dimensionerande fcir grundkonstruktionen.

RASLASTFALL

ALLMANT

Skyddsrum dimensioneras fijr raslastfall om ovanliggande eller intill-
liggande byggnads hiijd iiverstiger 6 m rdknat fr8n skyddsrumstakets civer-
kant.

Fijrstdrkt utrymningsvdg dimensioneras fiir raslast pi samma sdtt som
skyddsrum, dock sdtts dimensionerande raslast till minst 25 kN/m2 dven om
byggnadens hcijd understiger 6 m.

Raslastfall besttr av utbredd raslast frin byggnad och halv vanlig last frin
skyddsrum enligt SBN. Raslastfall betraktas som vanligt lastfall.

Raslast betraktas som statisk last med vertikal riktning. Raslast pe till
skyddsrum anslutande konstruktion beaktas ej, dock skall raslast p6 anslu-
tande skyddsrum beaktas vid dimensionering av gemensam vHgg mellan
skyddsrum samt tillhtjrande grundkonstruktion.

Det godtas att raslasten beriiknas enligt:251-254.

Raslast frin intilliggande byggnad beaktas intill avst8ndet h/3 frin byggna-
den enligt fig 3:251 . Berdkning av byggnads htijd iiver skyddsrum (h) anslu-
ter sig i princip till ber[kning av hushtijd enligt byggnadsstadgan men
hiijden rdknas frtn skyddsrumstakets tjverkant.

Raslast fr6n ovan- och intilliggande byggnader antas berdkningsm[ssigt
kunna fdrekomma samtidigt p& skyddsrummet. Dock adderas inte raslaster
frfln olika byggnader som beriir samma del utan det sttjrsta vdrdet till-
ldmpas. Detta betecknas qd och kan allts6 variera civer skyddsrummets
area.

r-.�
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0mr&de

Rostost q d

(Rostast  f  r&n hus 0,1 el ter  2
be iecknas  Q0 ,  Q1 och q2  )

tl
m
N
ffi

a O

det  s tdrs to qv Q0 och Q1

det st i jrsto ov q0 och qz

de t  s td rs tq  ov  g0  ,Q1  och  q2

Fig 3:25 I Bestdmning av byggnadshiijd h och raslast g6
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:252 RASLAST FRAN OVANLIGGANDE BYGGNAD

Raslasten (go) frln ovanliggande byggnad berdknas som

:253

:254

eo:0,7 * l ,6�  GN/m2)

Beteckningar:

A skyddsrums area inklusive begrdnsningsvdggar (m2).

Q egentyngd (kN) jiimte nyttig last hos den del av byggnaden som ligger
rakt ovanfiir arean A.

h1 vertikala avstAndet i meter mellan byggnadens tyngdpunkt (angrepps-
punkt fdr Q) och skyddsrumstakets ijverkant.

Fcir hus med jdmn massfijrdelning fflr h1 sdttas till halva byggnadshdjden.

Nyttig last fir reduceras enligt SBN:s regler ftir reduktion av utbredd last i
byggnader med flera viningar.

RASLAST FRAN INTILLIGGANDE BYGGNAI)

Raslasten (Oi) frin intilliggande byggnad berdknas som

e: r,5 VE (kN/m2)

Beteckning:

hi den stijrsta byggnadshtijden i meter hos befintlig eller planerad intillig-
gande byggnad.

Framtida byggnads hcijd erhills ur stadsplan eller annan detaljplan tiver
omr6det. Dock f&r ldgre byggnadshiijd iin den i detaljplanen angivna anvdn-
das om det dr sannolikt att detaljplanens till8tna hiijd inte kommer att
utnyttjas under det planerade skyddsrummets anvlndningstid.

DIMENSIONERANDE RASLAST

Vdgg, pelare, balk och grundkonstruktion dimensioneras fiir raslasten 94.

Bjiilklag dimensioneras fijr en reducerad raslast 91s6 som berdknas enligt
fdljande:

ered = 9a .  $  aal<n

Qreo  =  Qd  d i b )n

Beteckningar:
b det kortaste avstflndet i meter mellan upplagslinjerna hos betraktad

bjiif klagsdel. Upplagen skall till minst7}Voutgciras av bdrande vdggeller
balk dimensionerad fijr oreducerad raslast g4. Del av upplagslinje som
inte dr understcidd pfl detta sdtt fir ha en ldngd av htigst b/3, dock godtas
1 . 5  m .

n antalet v8ningar ovan skyddsrumstaket i byggnad varifrin 94 hdrr6r.
Fiir intilliggande byggnad viiljs n : lj.

Raslast pi bjiilklag fir reduceras 
-enligt 

ovan. Reduktionen av raslast
p8 bjiilklag motiveras av att krafter som byggs upp i rasmassorna
iiverfiir viss last direkt till stdd.
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:3 MATERIAL OCH DIMENSIONERING

:3I MATERIAL

ffi Skyddsrumskonstruktion utfdrs pt s8dant sdtt och av sidant material att

S avsedd skyddsfiirm5ga erhills.

Betong av ldgst helHasthetsklass K 250 och utfiirandeklass II samt med

ballast av normalt bergartsmaterial godtas.

Armering av varmvalsat stfll av kvalitet hcigst Ks 60 eller Ks 60 S godtas.

Svetsning av armering godtas ej. Golvkonstruktion vid huvudfall I som ej

upptar grundtryck som uppkommer av vapenlast eller raslast samt ijver-

skikt i tviskiktsgolv ftr dock utfijras med annan armering.

Kallbearbetade armeringskvaliteter, t ex Ps 50, Ns 50 och Nps 50' har

liten tcijningsfdrmflga och fir dlrfijr inte anvdndas i konstruktion

som utsdtts fdr vapenlast eller raslast.

:32 TILLATNA PAKANNINGAR OCH KRAFTER

:321 ALLMANT

ffi Vid vapenlastfall, raslastfall och lastfall vid skyddsrumsdrift tilldmpas om

ffi ej annat anges tillfltna pAkdnningar och krafter ftir vanligt lastfall enligt

ffi srN.
ffi
ffi Fiir armering av Ks 60 och Ks 60 S tillits vid vapenlastfall och raslastfall

ffi AO Z av tillitna pflkdnningar fiir vanligt lastfall enligt SBN'

:322 GRUNDPAKAUXNCANOCHPALLASTER

ffi Vid vapenlastfall och raslastfall tillits dubbla vdrdet av i SBN angivna

ffi tillltna grundpikdnningar och pillaster fiir vanligt lastfall.

I SBN tilletna grundptkdnningar och pillaster avser l6ngvarig last'

Ftir kortvariga laster av hdr ifrigavarande slag anses dubbelt s6 hiiga
pikdnningar kunna tillitas. Grundplatta, plint mm dimensioneras

dock med tillfltna armerings- och betongpikdnningar enligt :321.

:33 BARANDE SYSTEM OCH BERAKNINGSMETODER

:331 ALLMANT

ffi Biirande system och byggnadsdelar fijr skyddsrum utformas st att avsedd

ffi Uartc;rmiga. deformerbarhet, sammanhillning, stabilitet och energiuppta-

S gande fcirmAga erhAlls.
{*
.ffi tiUampaO berdkningsmodell skall Sterspegla konstruktionens verknings-

,$, sdtt.

ffi dppning i skyddsrums stomme anordnas si att fijreskriven last kan upptas

$ av stommen. Kring iippning anordnas om si erfordras ftjrstdrkning i form

ffi av extra armering eller betongftirstyvning.

Berdkningsmetoder grundade pi elasticitetsteori eller grlnslastmetod med

beaktande av SBN:s regler godtas.
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:332

Skivkonstruktion eller annan liknande bdrande konstruktion helt eller del-
vis utanfiir skyddsrummet flr ej utnyttjas fijr att bdra skyddsrumskonstruk-
tionen. Vdgg eller pelare under skyddsrum godtas om den dven dimensione-
ras fijr horisontell vapenlast.

H6nsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhillning hos kon-
struktionen har tagits genom de regler ftjr dimensionering mot ge-
nomstansning, minsta armeringsmdngd samt skarvning och ftjrank-
ring av armering som ges.

GENOMSTANSNING
Dimensionering enligt "Fcirslag till bestdmmelser fiir dimensionering av
betongplatta pt pelare jdmte utdrag ur kommentarer",Kl-19f/ utgiven av

Statens Betongkommitte godtas med ftiljande inskriinkning. Op I9m

(bestiimt enligt Kl-1964) riverstiger 0,5 skall plattan skjuvarmeras. Diirvid
skall summan av de vertikala komponenternatill krafterna i skjuvarmering-
en uppgi till hela vertikalkraften. Endast skjuvarmering av typ2 enligt
111- 1916,{ godtas.

MINSTA TJOCKLEK OCH ARMERINGSMANGD
Betongkonstruktion skall vara massiv och ha en minsta tjocklek enligt tabell
3:34. Betongkonstruktionen skall armeras i tve vinkeheta riktningar enligt
tabell 3:34 med en minsta armeringsmdngd

F.in = (K + 30)/(q + 100) 9o

Tabell 3:34 Minsta tiocklek och miruta armeringsmiingd fiir betongkonstruktioner

:34

ffi
Konstrukt ionsd el Minsta

tjock-
lek mm

Minimiarmering
placering berdknas pi

Skyddsrumstak
Ftjrstiirkt takbjelkhg over u trymningwdg
Bjalkhg mellan skyddsrum ovanpi varandra
Mellanbj?ilklag i tvlviningsskyddsrum,

skyddande bjalkhg
Golvkonstruktion. huvudfall I

" huvudfall 2-4
Overskikt i tviskiktsgoh
Begrdnsningwdeg
- ei motfvlldD)

motfyttAb) el ler skydd2dd )
- gemensam viigg mellan skyddsrum
Innervagg i *.yddsrum, bfuan{e viigg

i forilirkt utrynlningsvdgc).
skYddande viiggo )-

Stigschakt och reservutgengstunnel med
- rektanguldr sektion
- cirkuldr sektion
Kapitiil, fiirstArkningsplatta, kontrefort

Kringgjutning av rcir

300
200
200

1s0
100

bida kanter
underkant
bdda kanter

underkant
iiverkant

civerkant
centriskt

bdda kanter
bdda kanter
bdda kanter

centriskt

biida kanter
centriskt
s e : 5 1

s e  : 5 5

effektiv hiijd
effektiv hojd
eft'ektiv hijjd

effektiv hdjd
effektiv hiijd,
dock minst
100  mm
effektiv hdjd
skikttjockleken

eft'ektiv htijd
effektiv h6jd
effekriv hdjd

vdggtjockleken

200 mm
200 mm
tjockleken, dock
minst 100 mm
200 mm

(2oo)a)

200

350
200
400

150

1 5 0
1 1 0

100

a) Tj^ocklek 200 mm giiller fijr del av bjdlklag som medrdknas f6r upptagande av grundtryck
frtn vapenlast eller raslast.

b )
c)
d)

Se f ig  3 :241
S e : 4 2
S e  : 4 1
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:35

:351

Beteckningar;

K betongens normenliga kubhAllfasthet i MPa
or armeringens str[ckgrdns i MPa, dock hiigst 400 MPa

Avkortning och utglesning av fdltarmering enligt SBN flr ej tillempas.

Stiirsta avstind mellan parallella armeringsstdnger dr 400mm. Oarmerat

tdckande betongskikt mot skyddsrums insida ftr vara hiigst 50 mm tjockt.

Minsta tjocklek och minsta armeringsmdngd har bestdmts med hdn-

syn till skyddet mot joniserande strilning, splitter, genomslag av

enstaka nedfallande byggnadsdelar samt andra belastningar som inte

beaktas berdkningsmdssigt.

INFASTNING AV INREDNING OCH INSTALLATIONER

ALLMANT

S Bekliidnad, inredning och installation som ej demonteras i samband med

$ iordningstiillande av skyddsrum fiists pl betryggande sdtt s& att den vid

F vapenverkan ej slits loss eller faller s6nder och fdrorsakar personskada.

Infbstning utformad och dimensionerad enligt :351-354 godtas. Overskikt i

tvlskiktsgolv behijver dock ej inflstas utan fijrses endast med armering

enligt :34.

Infdstning dimensioneras fiir en
vanlig last.

F :  k '  m  ( k N )

Beteckningar:

k koefficient enligt tabell 3:35
m infdst massa i kg

statisk dragkraft F som betraktas som

F fiirutsdtts angripa i ftiremAlets tyngdpunkt och vara riktad vinkelrdtt mot
konstruktionsdelens plan. Kraft frtn ett fiiremil fir fdrdelas pi flera infdst-
ningspunkter.

Tabelt 3:35 Koeflicient samt hirgsta tiltitna massa per infdstningspunkt vid olika
infiistningstyper

Typ Infiistningstyp
nr

t .

, kN,
{ r -  I' K g

flmaxa Anm

kg

I
2
3

4
5
b

Sliit rundsting
Skruv med huvud och bricka
Ankarskena med fdrankring

Expanderskruv
Kemiskt ankare
Skruv fdst i fiberplugg eller
i trd

Annan infdstningstyp

0,2 40
0,4 25
0 ,5  15

0,5 l0
0,5 5
0,5 3

Friremil med total
massa > 5 kg fAsts i
minst 3 infdstnings-
punkter

0 ,1n 5
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:352

Storleken pfl koefficienten k beror dels pt den uppbromsning som
konstruktionen flr efter vapenverkan och dels pi infdstningens tiij-
barhet. Storleken pd mmax och k i tabell 3:35 grundar sig pi erfaren-
het frAn fiirsiik. Dessa vdrden avser infdstning av stel massa.

Vid siirskild dimensionering f8r hdnsyn tas till den infdsta massans
och infhstningens eftergivlighet. Hiirvid miste det sdkerstdllas att
infdstningen utan brott motst6r att skyddsrumsvdggen momentant
accelereras till hastigheten l5 m/s och ddrefter retarderar med 1000
m/s'� tilt stillastiende. Atergiende rijrelse hos vdggen behtjver inte
beaktas.

INGJUTEN INFASTNING
Infdstning av typ 1-3 ingjuts i samband
utfdrs enligt f.ig 3:352 med en ingjuten
fiirankring.

Infdstning av typ 1 utfcirs av sldt rundsting bockad 9ff med bockningsradle
ca 5d och med en fdrankringsldngd ca 50d, ddr d dr rundsttngens diameter.
Varmvalsat stl l , t ex SIS 141I, godtas.

Skruv till ankarskena vid infdstning typ 3 fiirses med spir som fijrhindrar
rotation.

SKYDDSRUM SKYDDSRUM

med gjutningen av stommen. Den
ldngd av minst l40mm exklusive

? .1

T-1
t l

SKYDDSRUM

Typ 1  S la t
f u n d s t A n g

r:yyyp 2
huvud

L6s m utte r
Skorvhylsr

Ev.  monter ingspt&t
Ev .  sp i kh& t  2+2s l

SKYDDSRU M
Fig 3:352 Ingjutna inf[stningar

T y p  3  A n k o r s k e n o
med  fo ronk r ing

F +
F

V
F
S k r u v  m e d

o c h  b r i c k o

t -
d

--ed

l=d

A t t e r n o t i v t  u t -
fdronde ov typ 1
och 2 med skorv-
h y l s o
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:353 INBORRAD INFASTNING

Infastning enligt typ 4 - 6 anbringas i htl som borrats i stomkonstruktionen.

Tillverkarens monteringsanvisningar fiiljs. Om det infdsta fiiremAlets totala

massa dr stdrre 6n 5 kg fdrdelas infbstningskraften pE minst tre infdstnings-

punkter. Infiistningarna placeras om miijligt oregelbundet fiir att minska

risken fiir att en spricka skall gl igenom flera infhstningar'

:354 ANNAN INFASTNINGSTYP

Hit henfiirs bl a infdstning med skjutspik, limning och skruv i plastplugg'

.,4 SPECIELLA BYGGNADSDELAR

:41 SKYDDANDE VAGG OCH BJITLKLAG

:4II ALLMANT

ffi Skyddande konstruktion skall tillsammans med annan konstruktion till

ffi skyddsrum ge avsedd skyddsfdrmAga.

:412 SKYDD AV BEGRANSNINGVIiGG ELLER DdRR

Om skyddande viigg och bjiilklag anordnas enligt fig 3:412a kan skydds-

rumsvdggens tjocklek minskas till 200 mm, se :34 '

= 5 m

Skyddonde bjt i tktog-\/
iii,...].*�riiirii..*...*�iiliiiiil

Skyddonde viigg =1 50

neni gosfAng

b)

ND-ddr r

S kyddonde
vdgg

Skyddonde bj i i tktoq

45"
:.:.:.:

SKYDDSRU M

1-

= 5m

Sekt ion A-A

0skyddod beg ronsn ings-
vcigg 

'KYDDSRUM TA

yddod begriinsni ngsvdgg

P lsn

Pton

Fig 3:412 Exempel pA a) begrbnsningsvdgg i skyddat liige b) ND-dtjrr i skvddat ldge
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:413

Skyddande vrigg och bj:ilklag anordnade enligt fig 3:41 2 b godtas som skydd
av ND- eller NDD-dijrr anordnad enligt2:321.

Skyddande vdgg fflr vara beldgen htigst 5 m frin den skyddade delen.

Oppning i skyddande konstruktion som skyddar ND-diirr godtas ej. Vid
skydd av begrdnsningsvlgg fAr cippningar i skyddande vdgg omfatta hiigst
l0Vo av dess area samt dppningar i skyddande bjiilklag hdgst l0% av dess
area.

Som skydd av begrlnsningsvdgg kan t ex tillfredsstdllande fdrankrad
150 mm tjockt fasadelement av betong med mellanliggande vdrme-
isolering utnyttjas fijr att minska begrdnsningsvdggens tjocklek till
200 mm.

SKYDD AV BEGRANSNINGSVAGG MOT FARLIG VERKSAMHET
ELLER VARA

Det godtas enligt 2:261 att utrymme med farlig verksamhet eller vara av-
skiljs frln skyddsrummets begrdnsningsvdgg med en skyddande vdgg enligt
:34. Oppningar i denna skyddande vdgg godtas ej. Avstindet mellan be-
grdnsningsvdgg och skyddande vdgg skall vara minst 100 mm.

Som spaltfyllning godtas tex minst 100 mm tjock mineralullsskiva avsedd
fiir motgjutning men inte gasbetong dl detta material dr fiir styvt. Formstag
genom spalten godtas om vidhdftning mot staget i den skyddande vdggen
fiirhindras.

FORSTARKT UTRYMNINGSVAG

Fijrstdrkt utrymningsvdg enligt 2:5 dimensioneras fiir raslast enligt :25. Den
behiiver dock inte dimensioneras fiir vapenlast.

Betrdffande minsta tjocklek och armeringsmdngd, se :34.

Betrdffande ftirankring av armering, se :51 .

Betrdffande anslutning till skyddsrummet, se :52.

MONTERBAR PELARE

Monterbar pelare skall ha godtagbar stabilitet dven vid viss uppbcijning av
takplattan.

Monterbar pelare utformas si att montering kan utfdras av hiigst tvi perso-
ner med de verktyg som tillhijr skyddsrummet.

Det godtas att monterbar pelare dimensioneras fijr centrisk last med en
kniicklhngd lika med den fria hiijden i skyddsrummet. Stdrsta godtagbara
massa fdr en monterbar pelare exklusive fotplit iir 60 kg.

Godtagen principiell utformning av monterbar pelare av stil redovisas i fig
3:43. S6dan pelare kan tillverkas enligt civilfdrsvarsstyrelsens typritningar.

;42

:43
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Siviil skyddsrummets tak som golv dimensioneras mot genomstansning

enligt :332. Fotplet och lastfijrdelningsplit f6r diirvid betraktas som pelare

om de dimensioneras fcir att ijverf6ra pelarlasten till betongen genom jdmnt

fiirdelat kontakttryck.

Kromlo

Hytso med Iock

Last f  t j rde ln ingspt&t  min 200 x200 x10

Siyrdubb >-  A 25

Monterbor pelofe

Monter i  n gsskruv ovsedd
h6. ld juster ing
Foipt&t  (ev ing juten)

Fig 3:43 Monterbar stilpelare. Principiell utformning

KONSTRUKTIONSUTFORMNING

ANORDNANDE AV ARMERING OCH ANSLUTNING AV

BYGGNADSDELAR

Armering anordnas si att avsedd deformerbarhet och sammanhillning er-

hills inom och mellan konstruktionsdelar.

Skarvning av armering utfdrs enligt SBN, dock med en minsta skarvldngd

av 2 s. Skarvning av all stiidarmering i samma snitt godtas inte. Fbltarmering

skarvas med skarvldngden 2 s dven vid mellanupplag. All sldt armering

fiirses med dndkrokar.

InStgiende htjrn far inte rdknas som momentupptagande. Anslutning mel-

lan konstruktionsdelar godtas om armering anordnas med minsta skarv-

ldngd och fdrankringsldngd enligt fig 3:51. Ddr redovisad armering ger

minsta godtagen inspdnning.

fiir

: 5

: 5 1

s
s^s

) )
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SKYDDSRUM

o )  A r m e r i n g  i  u i & t g & e n d e  h o r n

amin  - -
SKYDDSRU M

7s
I-

A r m e r i n g  o v  g o l v k o n s t r u k t i o n
e n l i g t  h u v u d f o l l  1  s o m  i n t e  u p -
to r  g rundt ryck  f r&n vopen los t
e l l e r  r a s l o s t

c )

SKYDDSRUM

b )  A r m e r i n g  i  i n & t g d e n d e  h i i r n

d )  A n s l u t n i n g  o v  i n n e r v d g g , b o r o n d e
v i i g g  i  f  r j r s i c i r k t  u t r y m n i n g s v q g ,
s k y d d o n d e  v o g g  s o m i  s k o r v n i n g
ov fci l tqrmering i  skyddsrum i jvef
me t  ton  upptog

Fig 3:51 a) - d) Armering i anslutning mellan byggnadsdelar i skyddsrummets
stomme. All armering dr ej redovisad. s 1r skarvliingd enligt SBN
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Ev. dver-
betong

=1s01-
J-

e ) M e l l o n b j t i t k l o g  t
s k y d d s r u m  s o m t
s k y d d s r u m

t v & v & n i n g s -
b v e r g o  l v  t

B j d l k l o g  m e l l o n  s k Y d d s r u m
ovonp& vorondfq

4rmin

SKYDDSRU M

E v fbrstork-
n i n g s p l o t t o

SKYDDSRUM

f  )  F t i n o n k r i n g  o v  p e l o r e  i  b j t i t k l o g
somt  ormef ing  ov  f i i l s t t i r kn ings-
p l o t t q

h )  6 e m e n s o m  v i i g g  m e l l o n  s k y d d s r u ms)

Fig 3:51 e) - h) Armering i anslutning mellan byggnadsdelar i skyddsrummets

stomme. All armering dr ej redovisad' s dr skarvlbngd enligt SBN

SKYDDSRUM

I
C'e

a
C!

c

F

SKYDD SRUM

) t
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:52 TILL SKYDDSRUMMET ANSLUTANDE KONSTRUKTIONSDEL

Till skyddsrummet anslutande konstruktionsdel anordnas sA att brott i
fiirsta hand utliises i den anslutande delen.

Kontinuitetsarmering genom anslutningssnitt enligt fig3:52 godtas till en
mdngd motsvarande hogstT5Vo av armeringen i skyddsrummets stomme
om anslutande konstruktionsdel ej [r tjockare dn motsvarande del i skydds-
rummet och samma armeringskvalitet anv[nds. I annat fall godtas anslut-
ning om det p6visas att momentkapaciteten i den anslutande konstruktionen
iir htigst 75 Vo av mome\tkapaciteten i skyddsrumsdelen.

Ovanst8ende gdller ftir t ex anslutande takbjiilklag i ftirstdrkt utrym-
ningsvdg samt anslutande skyddande vdgg och tak men ej fiir anslu-
tande konstruktionsdel som inglr i annat skyddsrum.

Mox 0,75 As
Mox 0 ,75  Aq ,T- I

t lH l  I
L-L

To toI

-1
= H
J

SKYDDSRUM

Toto[ ormering
(Ao)
SKYDDSRUM

ormeflng
( A o )

:53

:531

SKYDDSRUM

Fig 3:52 Sektion av mot skyddsrum anslutande a) pelare b) vbggellerbjiilklag. Alt
armering iir ej redovisad

FOGAR

ALLMANT

ffi Fog i skyddsrums stomme utfijrs sA att skyddsfiirmigan ej ftirsdmras.
ffi
ffi Dilatationsfog eller krympfog till8ts ej i skyddsrums stomme.

VERTIKAL GJUTFOG

Vertikal gjutfog utfiird enligt fig 3:532 a och b godtas under fiirutsdttning:

a) att fog i begrdnsningsvdgg samt fog i tak-eller golvplatta med moment-
upptagande funktion utfiirs med minst 20 mm djup ldngsgtende fiirtag-
ning,

b) att, om byggnadsdelens tjocklek iir mindre iin 350 mm, fogen placeras
mitt fdr biirande innervdgg eller balk,

:532
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SKYDDSRUM

c) att armeringsmdngden genom fogen hr minst 1,25 x Au inom dubbla

skarvlbngden pA timse sidor om fogen ddr Aa : konstruktionsdelens

armeringsmdngd.

Fcir byggnadsdelar med tjocklek stijrre 5n eller lika med 350 mm godtas

vertikal gjutfog om villkoren a) och c) uppfylls.

Vid balk mitt fijr vertikal gjutfog fijrankras plattan i balken p5 iimse sidor

om fogen enligt fig 3:532b.

Fig 3 :532 Vertikal gjutfog a) vid innervdgg b) vid balk

Vertikal gjutfog i hiirn godtas endast vid utitgtende hiirn i vdgg. villkoren

enligt punkterna a) och c) ovan skall vara uppfyllda. Fiirankringen av

armering rdknas frin fogen, se fig 3:532c.

c )

H o r i s o n t q l s e k t i o n

Fig 3:532c Vertikal gjutfog ihiirn mellan vdggar

b )

1 , 2 5  A a

1,25  Ao

SKYDDSRU M
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:533 HORISONTELL GJUTFOG

Horisontell gjutfog godtas endast i anslutning mellan golv och vdgg samt
mellan vdgg och tak. Vid sidan gjutfog erfordras ej Stgdrder enligt:532.

:54 ArcAnonn MoT KRYMPSPRICKOR

ffi Skyddsrum anordnas st att skadlig sprickbildning pi grund av betongens
lffi krympning fiirhindras.

Skyddsrummet skall enligt 4:14 skydda mot intrdngning av gas. Fcir
detta erfordras att ett visst invdndigt luftiivertryck kan uppriitthillas
med skyddsrummets fliiktaggregat vilket bl a innebdr att skyddsrum-
mets stomme mtste ha god tlthet. Fiir att minska risken fiir skadlig
sprickbildning pt grund av betongens krympning anordnas om miij-
ligt krympfogar i anslutande konstruktionsdelar intill skyddsrummet.

Skyddsrums planliisning och grundldggning utformas vidare si att
koncentrerade sprickor inte framkallas p6 grund av tvdrsnittsvaria-
tioner, punktvis fastlisning i grunden etc..I vissa fall kan tex be-
grdnsningsvdgg behiiva fijrses med horisontell sprickfiirdelande ar-
mering utijver minimiarmering enligt :34.

INGJUTNINGSGODS

Dlr ej annat sdrskilt anges gjuts ingjutningsgods in i samband med stom-
mens utfiirande p6 stdant sdtt att tillfredstiillande tiithet och hlllfasthet
erhElls.

Ingrepp efter gjutning som medfiir fdrsdmrad skyddsfiirmtga tilltts ej.

Ingjutningsgods rengiirs f iire ingjutning.

Ingjutet formstag av sttl med eller utan tdtningsbricka godtas. Formstag flr
ej ingjutas i hylsa.

Riirledning i skyddsrum godtas vid fiiljande utfiiranden:

a) Ingjuten i stommen om det fria avst&ndet mellan parallella rijr dr stiirre
6n l0 ginger stiirsta riirets invdndiga diameter. Om invdndiga diametern
6r stiirre dn 30 mm anordnas tackskikt och bygelarmering enligt fig
3:55a. Fiirgrening med minst 45o vinkel godtas.

b) Fiirlagd i plgjutning av stommen. Plgjutningen utftirs med minst
100 mm tdckande betongskikt kring riiret och armeras enligt fig 3:55b.

c) Placerad fritt i skyddsrummet om riiret uppfyller kraven enligt 4:225.

Riirledning som mynnar i skyddsrum kringgjuts under golvplatta vid huvud-
fall4, se 4:224.

:55

Id
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SKYDDSRUM
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Fig 3:55 Ingjutning av a) rdr i stomme och golvbrunn med sidoutlopp b) riir i

p6gjutning och golvbrunn med bottenutlopp. All armering dr ej redovisad
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:56 HALTAGNING OCH URSPARNING

ffi Dar ej annat sdrskilt anges dr h8ltagning eller ursparning i skyddsrummets
ffi golv, tak och begrdnsningsvdgg inte tilllten.

Ursparning i golv fiir efteringjutning av triiskel godtas om den utfiirs med
genomg8ende armering och triiskelbyglar enligt fig 3:56.

Fig 3:56 Godtagna ursparningar ftir fasta och liistagbara triisklar till ND-, NSD- och
G D-dijrrar fijr efteringjutning

KORROSIONSSKYDD M M

ALLMANT

i$ Skyddsrumsdetalj av jdrn och sttl skyddas mot korrosion si att dess funk-
fl tion sdkerstdlls.

Som korrosionsskydd av stildetalj godtas ytbehandling enligt tabell 3:61
samt fdrdigmilning. Vid varmfijrzinkning samt brandskyddsmtlning enligt
bilaga C ingtr ej teckbelaggning. Skruvar, muttrar och brickor godtas endast
el- eller varmfiirzinkade. Skyddsplit enligt 4: 15 varmfiirzinkas. Elfiirzinka-
de fdstelement i det fria eller i korrosiv miljii godtas med teckbeliiggning
enligt alternativ I i tabell 3:61.

Stildetaljer fir ftire behandling inte vara mer korroderade dn vad som
motsvarar rostgrad C enligt SIS 05 5900.

-T
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J
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Tabell 3:61 KorrosionsskYdd

Alter- Fijr-a Grundbeldggning Tdckbeldggning Total
nativ be- Typ Minsta Typ Minsta skikt-

hand- skikt- skikt- tjock-
ling tjock- tjock- lek

lek lek
,rm pm pm

1 St 2 Blymdnja 80 Alkyd- 40 120
-linolja tiick-

ftirg

2 Sa2t lz Zinkkro- 80 Alkyd- 40 120
matalkyd tdck-

ldrg

3 Sa2t lz Sprutftir- 100
zinkning*
zinkkro- 40 Alkyd- 40 180
matalkyd tdck-

fiirg

4 Ren- Varmfdr- 50. 50
gdring zinkning 65 D 65
och
betning

a Enlist SIS 05 59 00
u Stildetalj med tjocklek ) 5 mm

Korrosionsskydd med en livsldngd pl minst 50 lr efterstrdvas pi
ingjutningsgods och minst 25 6r fiir iivriga delar. Korrosionsskydd
som inte kan underhlllas anpassas till detta.

Fullt fiirdig ytbehandling omfattar normalt grund- och tiickbeliigg-
ning samt fiirdigmilning.

:62 FORBEHANDLING OCH MALNING

Behandling enligt tabell 3:61 utftirs pi verkstad. Pt byggplatsen utfiirs dock

tdckbeldggning av elfdrzinkade skruvar, muttrar och brickor i det fria eller i

korrosiv miljij, samt brandskyddsmilning och fdrdigmilning.

Yta som skalt motgjutas milas ej. Godtagen rengtiringsgrad iir St2 enligt

sIS 05 5900.

Tdtningslist eller ventil ftr inte milas si att dess funktion dventyras.
Skylt e d fir ej iivermilas.

:63 VARMFORZINKNING

Varmftjrzinkning utfiirs enligt SMS 2950 klass A eller D, fiir fhstelement

SMS 3192 klass A, samt Korrosionsinstitutets kvalitetsnorm K6212. Varm-
fiirzinkning utfiirs [ven p6 dold yta eller yta som skall ingjutas.

:@ INOLJNING

Glidytor, gdngor o d inoljas.

63



4 INSTALLATIONER

Fcireskrifter markeras med grfltt band till vdnster om texten
Rid och anvisningar saknar gritt band
Kommentarer markeras med vdnsterindrag

:0 FORTEXT

Fiir huvudkomponenterna i ventilationssystemet fiir skyddsrumsdrift finns

funktionskrav upprdttade av civilfiirsvarsstyrelsen. Dessa krav utgiir un-

derlag fiir fiirsvarets forskningsanstalts (FOA:s) tekniska bestammelser fiir

de olika komponenterna samt fdr deras godkdnnande och kontroll.

De komponenter i ventilationssystemet fiir skyddsrum som dr gasskydds-

materiel godkdnns i sdrskild ordning. Fiireliggande bestbmmelser reglerar

frdmst hur komponenterna installeras och anvdnds i skyddsrummet, se

dven 0:61.

VENTILATION

VENTILATIONSSYSTEM FOR SKYDDSRUM

Ett siirskilt ventilationssystem anordnas fiir skyddsrumsdrift. Systemet fiir

fredsventilation f&,r inte anvdndas fiir skyddsrumsdrift. Skyddsrums-

ventilation utformas si att erforderlig luftvdxling erhalls utan att skyddsftir-

mtgan ftirsdmras.

Skyddsrumsventilation utformad enligt principerna fiir FAG-systemet god-

tas.

FAG-systemet omfattar frdmst fldktaggregat som via sttitvigsventil

och skyddsfilter tar in uteluft till skyddsrummet' Frinluft leds ut frfln

skyddsrummet via en eller flera iivertrycksventiler. dvertrycks-
ventilerna placeras i gasfing och eventuellt i TC. Gasflng kan vara
permanent eller monterbart vilket ptverkar placeringen av iiver-

trycksventilerna.

Fiirutom att fijrse skyddsrummet med uteluft och bortfiira koldioxid'

vdrme och luftfuktighet dr ventilationssystemet avsett att vid behov

rena den tillfiirda luften samt att skapa ett iivertryck i skyddsrummet.
Detta ijvertryck dr avsett att ftirhindra luft som dr fdrorenad av

BC-stridsmedel att trbnga in i skyddsrummet genom otdtheter vid

ddrrar, luckor m m.

Den luftmdngd som tillfiirs skyddsrummet br beroeende av om fldkt-

aggregatet drivs manuellt eller med motor samt om skyddsfiltret hr

inkopplat eller inte. Ventilationssystemet dimensioneras si att minst

2,1 mslh per person tillfiirs skyddsrummet vid manuell drift med

skyddsfilter inkopplat. Overtrycket avldses pi en tivertrycksmdtare'
Ett iivertryck av minst 60Pa i skyddsrummet efterstrdvas. Over-
trycket mdts vid en luftmdngd av 125 m8/h per fldktaggregat samt fritt

riirliga (inte l6sta) iivertrycksventiler.

: l l
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Fig 4: I la FAG-system. Principiellt utfiirande vid monterbart gasfAng. Vid
anvbndandet av fler fliiktaggregat kan frAnluft 6ven tas ut direkt frin TC

Vert iko lsekt ion

Fig 4: I lb Principiellt utfcirande vid permanent gasfAng. Vid permanent gasflng
avleds all frAnluft via gasf8nget. Figuren visar endast den del diir det fiireligger
skillnader i fiirhlllande till ett ventilationssystem med monterbart gasftng

SKYDDSRUM
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:121

TILLUFT

LUFTINTAG

Luftintag anordnas i tillriickligt antal pA liimpligt sbtt si att de mynnar i det

fria eller i tunnel fiir reservutgtng - alternativt i stigschakt - och sA att

erforderlig mdngd i miijlig mtn fijroreningsfri och ouppvdrmd uteluft kan

tillfijras skyddsrummet. Luftintag utfiirs av material med god bestiindighet

och hillfasthet.

a) Antal

Det godtas att ett luftintag betjdnar hiigst tvt fldktaggregat' Om det i ett

skyddsrum endast erfordras tvi fliiktaggregat anordnas separat intag ftir

varje aggregat.

b) Placering

Fiiljande placering av luftintag godtas.

Ndr endast ett fldktaggregat erfordras tas luft in frln fasad eller frfln

reservutgingstunnel eller stigschakt. Niir tvfl eller flera fldktaggregat er-

fordras tas luft in frtn minst tvi fasader eller frin ett luftintag i reservut-

gangstunnel eller stigschakt och i iivrigt fr6n luftintag i fasad. Luftintag

fiirdelas om mtijligt j[mnt vid olika fasader. Luftintag vid tvl intilliggande

fasader placeras sA llngt som miijligt frin varandra.

Normalt flr luftintag inte placeras pt tak, dock godtas ett luftintag p[ tak om

byggnaden dr ldgre dn 6m.

Luftintag anordnas sl att avgaser, illaluktande Angor, frinluft frtn skydds-

rum o d ftirhindras att sugas in i skyddsrummet. Ett avsttnd av minst l0 m

fr[n luftintag till utrymme med farlig verksamhet eller vara godtas, jfr

2:261.

Fiir att hindra uppvdrmd luft fr&n att tas in i ventilationssystemet
placeras luftintag om miijligt skyddat mot bla soluppvdrmning.

Skugga fr&n omgivande hus och vegetation utnyttjas.

c) Material och dimension

Betrdffande material och dimension av luftintag, se:122a.

d) Utfdrande

Utfiirande enligt nedan godtas.

Fldns mot uteluftskanal utfiirs ldgst i tryckklass PN 6.

Intagets mynning fijrses med varmfijrzinkat skyddsndt med maskvidd

15 mm och tridtjocklek 2 mm. Nbtet skruvas fast.

Luftintag i fasad anordnas enligt nigot av alternativ enifig4:121a. Luftintag

ftr gdras demonterbart. Demonterat luftintag fijrvaras tillsammans med

6vrig skyddsrumsutrustning. Vid demontering skall uteluftskanalens myn-

ning blindfldnsas.

Luftintag frin reservutgingstunnel eller stigschakt anordnas enligt fig

4:l2lb och fig 4: 12lc.
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t l 22 UTELUFTSKANAL

uteluftskanal dimensioneras s8 att erforderlig mdngd utelufi kan tillftiras

skyddsrummet. uteluftskanal skall vara gastat och utfdras av material med

god bestdndighet och hillfasthet. Ddr kanalen gtr genom skyddsrumsstom-

men ftirses den med pi liimpligt sdtt anordnad tdtningsfldns.

a) Material och dimension

Material och dimension enligt fiiljande godtas.

Uteluftskanal utftirs av stiltub enligt SMS 1786 eller SMS 1886 och fiirses

med pAsvetsad tdtningsfldns ddr kanalen gir genom skyddsrummets stom-

me. Fldnsens hiijd skall vara minst 20 och hiigst 100 mm, dess tjocklek minst

3 och hiigst 10 mm.

uteluftskanal fiir ett fliiktaggregat utfiirs med minst DN 100 upp till en l[ngd

av l0 m. Fcir kanal ldngre dn l0 m men kortare iin 40 m vlljs minst DN 125'

Ldngre kanal dimensioneras i varje sdrskilt fall med hdnsyn till tryckfallet i

kanalen.

Uteluftskanal fijr tv6 fliiktaggregat utftirs med minst DN 150 upp till en

ldngd av 18 m. Kanal ldngre dn l8 m dimensioneras i varje sdrskilt fall med

hdnsyn till tryckfallet i kanalen, dock viiljs minst DN 200'

Kanalldngden rdknas frAn luftintagets mynning till sttitvAgsventilen.

b) Utliirande

Fiiljande utfiirande godtas.

Anslutningsfldnsar mot luftintag och stiitvtgsventil utfiirs ldgst i tryckklass

PN6.

uteluftskanal med stijrre diameter iin DN 100 utfiirs med tivergtngskona

vid anslutning till stdtvAgsventil.

Uteluftskanal fdrses med avstdngningsbar drineringsanordning med minsta

diameter 15 mm i l8gpunkter.

Ftir att luften i uteluftskanalen inte skall uppv[rmas flr kanalen inte fdrliig-

gas intill ledning med uppvdrmd gas eller vdtska.

Betrlffande ingjutning, se 3:55.

Betrdffande korrosionsbehandling, se 3:6'

:123 STdTVAGSVENTIL

ffi uteluftskanal ftirses med en p& ldmpligt sdtt anordnad stiitv&gsventil (SVV)

ffi ftir varje fliiktaggregat.

Sttitvigsventil som 6r gastdtt ansluten till uteluftskanal och till skyddsfilter

eller - vid fiirbikoppling av filtret - till fldktaggregat godtas. Stiitvtgsventil,

fliiktaggregat och filter placeras st att anslutningsslangen blir st kort som

miijlig[, dock godtas en slangldngd av 2m.
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:124
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Fig 4:123 Principskiss av stiitvigsventil

Stiitvegsventil iir gasskyddsmateriel av fiirsta klass.

Stijtvegsventil iir dimensionerad fiir ett luftflijde av 300 m3/h vid ett
tryckfall av hiigst 200 Pa. Ventilen dr normalt iippen. Vid impuls frln
luftstiitvig stanger den inom n&gra millisekunder. Ventilen dr Iven
manuellt avstdngbar.

Stiitvegsventilen dr fiirsedd med kondensvattenavlopp. Vid monte-
ring av ventilen tillses att avloppet placeras nedit.

SKYDDSTILTER

$e Ett skydasfilter (FAG-filter) installeras pA sugsidan av varje fl[ktaggregat.

il�., Filtret skall fredsfiirvaras i leveransemballaget med locken pisatta och med

$lt aen .ld" upp som st&r angivet p& filtret.

Skyddsfilter dr gasskyddsmateriel av fdrsta klass.

Ett skyddsfilter 6r dimensionerat ftir ett nominellt luftfliide av 150
m3/h vid *20'C och ett lufttryck av 0,1 MPa. Vid den nominella
luftmdngden fir genomstrdmningsmotstindet inte iiverstiga 500 Pa
vid rent filter.

Skyddsfiltret anvdnds endast vid BC-fara. Skyddsfiltret bestir av tre
olika delfilter ddr luften renas frfrn griivre partiklar och grovdamm i
fiirfilter, frin aerosoler i aerosolfilter samt frin gaser och Sngor i
gasfilter.

Filtret dr kdnsligt fijr fukt. Om skyddsfiltret vager mer dn 4 kg iiver
den pi filtret angivna vikten innebdr detta att filtret har tagit upp st
mycket fukt att skyddsfiirmlgan allvarligt nedsatts. Filtret skall i
sidant fall bytas eller regenereras enligt tillverkarens anvisningar.

FLAKTAGGREGAT

Ftir varje pibiirjat 60-tal skyddsrumsplatser installeras ett fldktaggregat
(FA). Installationen skall ske st att uteluftskanalen blir si kort som mtijligt
och sl att erforderligt utrymme finns fiir manuell drift.

70

:125



TB 78 4 : l

Sek t ion  A -  A

Fig 4: 125 Principskiss tiver placering av fldktaggregat

Fldktaggregat placeras i princip enligtfig4:125. Dbrvid tillses att pelare eller

vdggar mm inte placeras inom en area av 1800 x 2400 mm vid varje

aggregat.

Fliiktaggregat dr gasskyddsmateriel av fijrsta klass.

Ett fliiktaggregat bestir i princip av en flbkt med drivanordning ftir

sivdl hand- (motsvarande) som eldrift samt anslutningsdon fiir ute-

luftskanal och skyddsfilter samt fiir tilluftskanal. I ett fldktaggregat

ing8r dessutom stativ ftir golv- eller vdggmontage, luftmdngdsmdtare
och regleringsspjiill. Aggregatet monteras pi golv eller vdgg enligt

tillverkarens anvisningar.

Ftir FAG-systemet godkbnda fliiktaggregat fiir 60 skyddsrumsplatser

[r dimensionerade fcir ftiljande driftfall'

Tabell 4:125 Luftmiingder vid anviindning av FAG-system

Luftmdngd per
person vid 60
personer per FA,
m'/h

Luftmdngd Luftmotstdnd
mo /h Pa

Motordrift med filter
utan filter

Handdrift med filter
utan filter

150
300
t25
250

1  150
900
900
6s0

, <

) 1
^ 1

Ett fldktaggregat 1r utfiirt si att fiiljande villkor uppfylls. Effektftir-

brukningen vid motordrift dr hiigst 400 W och vid handdrift (motsva-

rande) inte stijrre dn att tv6 personer kan driva aggregatet (hiigst

120 'W). Ett aggregat med nytt skyddsfilter inkopplat vevas med ca 30

varv/min vid luftfltidet 125 m3/h. Luftflijdet mdts pl aggregatets

luftfliidesmiitare som dr graderad ftjr luftfliiden mellan 125 och 300

m3/h.

7 l
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:126

Med varje fliiktaggregat fiiljer monteringsanvisning samt anvisningar
fiir drift, fiirvaring och vird. Anvisningarnafiirvaras i skyddsrums-
fiirrAdet.

6vnnrnvcKSMArARE

Skyddsrum ftirses med minst en tivertrycksm[tare som skall vara avldsbar
frin ett av fliiktaggregaten. dvertrycksm[taren anordnas si att skillnaden
mellan lufttrycket i skyddsrummet och ridande atmosferstryck kan avld-
sas.

Fiiljande anordning av iivertrycksmdtare godtas.

Overtrycksmdtare monteras pA en vdgg ca 1,5 m 6ver golv och hiigst 2,0 m
frln fl i iktaggregatets centrum. se fig 4:126.

Mdr SKYDDSRU M

Kabelgenomft i r ing

Stong  I  <  500

Fig 4: 126 Principskiss iiver anordning fdr tivertrycksmetare

dvertrycksm[tare ansluts med slang till miitriir som har fiirbindelse med
luften utanftir skyddsrummet. Avstindet mellan mdtrijr och iivertrycks-
m[tare biir vara sA kort som mdjligt och fir inte iiverstiga 0,5 m. Mdtrdret
utfiirs av koppar och med en ytterdiameter av 5 mm. Det monteras st att riir
och slang kan drdneras. Rdret avslutas utanftjr skyddsrummet med damm-
skydd eller med nedAtriktad cippning. Genom viigg fiirliiggs mdtrtiret i
kabelgenomfiiring, se :43.

Overtrycksmhtare dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Overtrycksmdtaren dr i princip utftird antingen som en vdtskemano-
meter av U-riirstyp eller som en tryckmdtare med fjiidrande mem-
branoch skalvisare. Den kan avldsas mellan 0 och 250Pa med en
noggrannhet av +lUVo.
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Mdtarens montering, demontering samt handhavande vid drift fram-

glr av instruktion som medfdljer metaren. Instruktionen fiirvaras i

skyddsrumsfiirrAdet.

Mdtrijr och slang skall fiire mdtning drdneras eftersom vatten i riiret

eller slangen medfiir felaktigt mbtvlrde.

:127 TILLUFTSKANAL

Tilluftskanal utfiirs av ldmpligt material. Kanalen utformas.med sadan area

f,(l och Oragning samt stdana tilluftsdon att jdmn ftirdelning av tilluften er-

#u nanr i hela skyddsrummet. Tilluftskanal som avses att demonteras under

fi fredstid skall mdrkas s5 att kanalen lett kan monteras vid skyddsrummets
j:i, iordning stiillande.

Fiiljande utformning av tilluftskanal godtas.

Ftir ett flbktaggregat utfijrs tilluftskanalen av plit med en area av minst

0,0078 m2 vilket motsvarar A 100 mm. Kanalen fiirses med tilluftsdon.

Antalet tilluftsdon berdknas fiir en tillfijrd luftmiingd av 150 m3/h per

fldktaggregat.

Tilluftskanal utfiird som spiralfalsad plitkanal enligt SIS 827206 godtas.

Anslutning mellan fliiktaggregat och tilluftskanal av flexibel slang godtas.

Luftf6rdelningen i skyddsrummet blir i allmiinhet tillfredsstdllande

om luften sldpps ut efter hela skyddsrummets l6ngd. Som tilluftsdon

kan t ex anvdndas stosar vilka dimensioneras fiir den luftmdngd som

skall tillfiiras via donet, se fig4:.127 .

G-
Q = Luf tmcingd m3/ t r
n = Antolet personer

per t i t tuftsdon

kA

,r#
H' A - A

: 1 3

:  l 3 l

Fig4:121 Exempel pe tilluftsdon

FRANLUI'T

FRANLUFTS<'PPXTNC OCH FRANLUFTSKANAL

fo Franluftsiippning av tillriicklig storlek anordnas vid tak mellan TC- avdel-

ffi ning och gasfing. Om TC-avdelning ej ligger i direkt anslutning till gasf6ng

ffi anordnas liimplig frinluftskanal.
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:132

ffiFrinluftskanal som avses att demonteras under fredstid skall miirkas sS att
kanalen ldtt kan monteras vid skyddsrummets iordningstdllande.

Vid permanent gasfeng i direkt anslutning till TC-avdelning godtas att
frAnluftsiippning fiirses med tallriksventil av aluminium med dimensionen
O 200 mmvilken placeras vid tak i gasftngets innervdgg. Om TC-avdelning
inte har gemensam vdgg med gasfing anordnas frinluftskanal med dimen-
sionQ 200 mm mellan TC-avdelningen och gasfAnget.

Vid monterbart gasfing godtas att frinluftskanal anordnas med dimension
minstA 150 mm mellan TC-avdelningen och gasftnget.

Ftir s6vdl permanent som monterbart gasfflng gdller att om luft fr6n fler dn
tv8 fldktaggregat avgtr genom samma frinluftskanal iikas kanalens dimen-
sion i proportion till antalet aggregat. Antalet tallriksventiler ijkas i propor-
tion till antalet aggregat om luft frln fler iin tvA aggregat avgir genom
gasflnget.

Frtnluftskanal utfiird som spiralfalsad pl8tkanal enligt SIS 82 72 06godtas.

ovnnrnycKSVENTIL

Skyddsrum fiirses med en splitterskyddad iivertrycksventil (6V) ftir varje
fliiktaggregat. Overtrycksventil i gasfing placeras si att detta ventileras
tillfredsstiillande.

Q Overtrycksventil och dess montering

Overtrycksventil av typ OVfOO godtas.

Overtrycksventil dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Overtrycksventil monteras p8 ingjutningshylsa vilken gjuts in i sam-
band med skyddsrummets uppfcirande, se fig 4: 132a och 3:55.

Overtrycksventilen dr en riirlig, avbalanserad och sjdlvstdngande
ventilanordning som monteras i skyddsrums begrdnsningsviigg. Vid
monteringen tillses att ventilanordningens axel blir horisontell, an-
nars kommer inte ventilen att fungera pi rett sett. Ventilen skall vara
ftirsedd med lisanordning med vilken ventilen kan l6sas i stiingt liige.
L6sanordningen dr Stkomlig frfln skyddsrummet.

Overtrycksventilen cippnar fcir utsldpp av frAnluft vid ett visst civer-
tryck i skyddsrummet i fijrhillande till atmosfdrstrycket. Fdrsvinner
tivertrycket eller piverkas iivertrycksventilen av en utifrin komman-
de luftstiitveg stdnger ventilen.

Ventilen dr avsedd fijr en nominell luftmdngd av 300 m3/h vid ett
hcigsta tryckfall av 200 Pa. Oppningstrycket [r ca 60 Pa.

b) Placering

Fiiljande placering av iivertrycksventil godtas.

Vid permanent gasfeng placeras samtliga dvertrycksventiler i gasflngs
yttervegg.
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vid monterbart gasfang me dl,2m2 areaplaceras minst en iivertrycksventil i

gasftngs yttervegg samt vid monterbart gasflng tned2,4m2 area minst tvfi'

$vriga i5vertrycksventiler placeras i TC-avdelning. Vid skyddsrum i grupp

med gemensamt gasfing enligt 2:41 godtas att i det ena skyddsrummet

samtliga overtrycksventiler placeras i TC-avdelningen. Betrdffande storle-

ken av monterbart gasfing, se 2;43 .

overtrycksventil placeras i TC-avdelning med centrum minst 300 mm under

tak. vid siirskilt undertak iiver TC-avdelningen placeras centrum av ijver-

trycksventilen minst 300 mm under detta. I gasflng placeras 6ver-

trycksventilen med centrum minst 600mm dver golv. overtrycksventiler
placeras inbtjrdes med ett minsta centrumavstind av 300 mm och med

centrum minst 300mm frtn anslutande konstruktionsdel. Betrdffande an-

ordnande av iivertrycksventil i monterbart gasfing, se 6ven 2:43'

dvertrycksventil anordnas si att risk ej fiireligger att frtnluft blandas med

uteluf t som tillfijrs skyddsrummet.

vid placering av frtnluftsiippning och iivertrycksventil i gasfang skall efter-

strdvas att luftstriimningen i gasfanget sker ldngs en rymddiagonal. I gas-

f6ngs yttervdgg placeras dlrfiir om miijligt iivertrycksventil under halva

gasfflngshtijden.

Anvdnds diirr NSD l2ll78 vid monterbart gasflng kan iivertrycks-

ventilen placeras med centrum hiigst 3fi)mm frin diirriippning, se

fig2:43.

flvertrycksventil f6r inte placeras med ett centrumavst&nd mindre dn

300 mm frin tak eftersom ventil med manuell lisarm i s6 fall inte

fungerar tillfredsstdllande.

c) Splitterskydd

Splitterskydd anordnat enligt nedan godtas.

dvertrycksventil som placeras direkt mot det fria eller som inte dr splitter-

skyddad av skyddande viigg och tak enligt fig 3:412a fiirses med sdrskilt

splitterskydd. Splitterskydd fiir iivertrycksventil utfdrs enligt fig4:l32aav

steltub med fldns av stalpltt. steltub utfijrs med diameter DN 150 och

' : t t i :  t r r r .
:1 r l :  :  : :  i :
: : : : : t i : : : : : : : i : : : : : :
' : ! i i i : :  i i  i -\_oti 2

l l

Lmin  1000 ovon mark

: . :  t : - : t : : : t l

: : i i r : i :
l : : t : : : ' : t : i '

ingj  utni  ngshytso

dvertrycksvent i I

SKYDDSRUM
spti  t terskydd
qt t  1o

o
an

Al -1-min 
looo ovon mqrk

ex pondelskruv

Fig 4:132a 6vertrycksventil monterad pA ingjutningshysla och ftirsedd med

splitterskydd
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en fldnstjocklek av minst l0 mm. Splitterskyddets mynning fijrses med
varmfiirzinkat skyddsndt med maskvidd 15 mm av 2,0mm steltred. Netet
skruvas fast.

Splitterskydd inomhus utfijrs alternativt av minst l0mm sttlpltt enligt fig
4:132b.

Splitterskydd fiists i viigg med minst 4 expanderskruvar av dimension minst
12x  l 00mm.

SKYDDSRU M

|  ='so J

: 1 4

Fig 4: l32b Splitterskydd till iivertrycksventil. Endast fijr inomhusbruk

PROVNING AV SKYDDSRUMMETS VENTILATION OCH
GASTATHET

Skyddsrummets gastdthet och ventilationssystemets funktion provas vid
slutbesiktningen av skyddsrummet.

Gastdtheten bediims vara godtagbar om ett iivertryck av minst 60 Pa erhtlls
i fiirhfrllande till uteluften di varje fliikt ger en luftm6ngd av 125 m3/h och st
minga dvertrycksventiler dr dppna som svarar mot anvdnt antal fldktar.

J - +
t \
J- l*
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Provningen avser att
fredsstdllande skydd
metod, se bilaga E.

faststdlla om skyddsrummet kan llmna till-

mot BC-stridsmedel. Betrdffande provnings-

: 1 5 ANORDNINGAR FOR FREDSVENTILATION

Fijr fredsventilation fir iippningar i begrdnsad omfattning anordnas i

skyddsrums stomme om iippningarna fdrses med sdrskilda anordningar ftir

iippningarnas igensdttning vid skyddsrumsdrif t.

Ftir skyddsrumsdrift installerad fldkt och filter f[r inte anvdndas fdr freds-

ventilation.

Ventilationskanal fijr annat utrymme dn skyddsrummet ftr inte dras genom

detta.

dppning med en area av htigst 0,032 m2 vilket motsvarar Z 200 mm godtas

om den fiirses med skyddspt5t (SP) och strtlningsskydd, se fig 4:15'

oppningar med skyddsplitar placeras med ett centrumavsttnd av minst 300

mm och pA ett avstind av minst 300 mm fran centrum skyddsplat till ndrmast

anslutande konstruktionsdel.

Stdrre iippning dn 0,032 m2 godtas i skyddsrums begrdnsningsvdgg och golv

- men ej i tak - om den ftjrses med igenshttning av i princip samma

utformning som vid ftinsteriippning- Till exempel godtas lucka typ GSL

eller typ GSLO med storlek frfin 200x200 till 800x800 mm med tillhtjrande

str&lningsskydd.

SKYDDSRUM

SkyddsplAt

6ummi-
porkning

Sek t ion

Fig 4: l5 Principutfdrande av igensdttning av tippning med skyddsplAt

SkyddsplAt och luckor typ GSL och GSLO dr gasskyddsmateriel av

andra klass.

Angivet centrumavstand fiir skyddsplltar dr ett minsta mttt. Stijrre

avstlnd biir om mtijligt viiljas fiir att monteringen av skyddsplltarna

skall underldttas.

i6
6.

#
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:2

:21

:2ll

R6RINSTALLATIoN

RORINSTALLATION FOR VATTEN ELLER TRYCKLUFT

ALLMANT

ffi Riirledningar genom skyddsrum utftirs st att skyddsfiirmtgan inte fiir-
ffi sdmras.

Endast rtirledningar och avstdngningsventiler fdr vatten och luft och utfiir-
da fdr liigst tryckklass PN 6 godtas.

Fiiljande hiigsta tillttna vdrden fdr temperatur och tryck godtas.

Vatten: temperatur +90oC, tryck 1,0 MPa
Luft: tryck 0,9MPa

Det godtas att riirledning dras genom skyddsrums tak, golv eller begr[ns-
ningsvdgg under fiirutsdttning att ledningen fdrses med gastdt rdrgenom-
fiiring och avstdngningsventil i skyddsrummet. Avstdngningsventil monte-
ras enligt fig 4:2lla. Riirledning som dras genom permanent gasf&ngs
innerviigg fiirses med gastdt riirgenomfiiring. Gastdt rtirgenomfiiring utfiirs
enl ig t  :214.

Provtryckning av rdrinstallationer i skyddsrum utfiirs i enlighet med
VVS-AMA.

SKYDDSRUM

Fig 4:21 I a Avstdngningsventil. Montering

Det godtas att rdrledningar placeras med minsta centrumavstlnd enligt fig
4:2llb.

Dbr riirledning iir sA monterad att den ej kan expandera fritt godtas expan-
sionslyra som expansionsupptagande anordning.

Betrdffande fastsdttning och upphdngning av riirledning med tillbehiir, se
3 :35 .

o
o
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x
o
E
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I tauetl
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I t -
I  l 6 s -
r  l4n
|  132-

L  1 2 5

Cerrirumovstdnd i mm

Fig 4 :2 1 1b Minsta centrumavsttnd mellan rijrledningar

:212 ANTAL RORLEDNINGAR

ffi Antalet rtirledningar som gir genom skyddsrummets stomme begrdnsas sA

ffi att skyOOsfiirmAgan inte fiirsdmras'

Rtirledning dras om miijligt utanftir skyddsrum.

Hiigst 7 genomgaende riirledningar godtas. utijver de genomgaende led-

ningarna flr grenledningar fran dessa dras genom skyddsrummets stomme.

Riirledning som betjdnar skyddsrummet ftr anslutas till de genomgaende

riiren.

Avloppsledning rdknas inte in i det stiirsta antalet rdrledningar enligt

ovan.

:213 RoRDIMENSION OCH RORMATERIAL

ffi Riirledning ges stdan dimension och utfiirs i sidant material att skydds-

ffi fiirmigan inte fiirsdmras.

Fiiljande rdrmaterial och stijrsta riirdimensioner godtas :

a) riirledning av koppar enligt SMS 1890 serie 2 med dimension 70/2 och

serie 3 med dimension 7012,5,
b) riirledning av sttl enligt SMS 1786 eller SMS l8E6 med DN 65 eller

c) rtirledning av stll enligt SMS 326 eller SMS 327 med DN 65.

.,214 GASTAT RoRGENOMFONINC

ffi Rdrgenomfdring i skyddsrums begrdnsningsvdggar, tak, golv samt inre vegg

ffi i permanent gasfing utfiirs sl att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras.

Gastet rdrgenomfiiring med tdtningsfldns utfiird fiir liigst PN 6 enligt nAgot

av alternativenifig4:214 godtas. Ingjutning av sAdan gastdt riirgenomftiring

sker samtidigt med skyddsrumsstommens uppfiirande.

T6tningsfldns som dr hirdliidd eller svetsad gastett pt riirets alternativt

hylsans mittparti godtas. Fldns med en hiijd av minst 20 och hiigst lffimm

samt en tjocklek av minst 3 och hiigst l0 mm godtas'

DN
65-
40

32-
25

20-
1 5

65-
4fi

170 160 150

32-
25

160 150 140

20-
1 5

't 50 140 140
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Ici tningsf lcins

ca 50

F ig 4 :21 4 Exempel pA gastdta rdrgenomf iiringar

Det godtas att ej utnyttjadriirgenomfiiring utfiirdenlietfie4:214tillsluts vid
alternativ I och 3 med plsvetsat eller ptliitt 3 mm tjockt lock samt vid
alternativ 2 med giingad propp. Tillslutningen utfiirs pE skyddsrumssidan.

Vid riirgenomftiring med hylsa enligt alternativ I ifig4:214 hirdliids
eller svetsas det genomgtende riiret och hylsan gastdtt samman en-
dast pi skyddsrumssidan. I alternativ 2 sker skarvning genom gdng-
ning pA bida sidor om vdggen. I alternativ 3 sker skarvning genom
svetsning pl blda sidor om vdggen.

:215 RORISOLERING

ffi Riirledning som kan fdrorsaka kondensutfdllning eller vdrmeavgivning i

ffi skyddsrum fiirses med liimpligt anordnad isolering.

Rtirisolering av liimpligt material som i skyddsrummet slutar ca 50 mm fr&n
riirskarv vid riirgenomfiiring godtas.

Riirisolering flr inte iika skyddsrummets brandbelastning. Plast som
utvecklar giftiga gaser vid brand fir enligt 2:6 ej anvdndas som
isolering eller som ytbekliidnad till annan isolering. Detta giller dven
riirisolering av annat material som kan fiirorsaka lukt eller andnings-
besvdrande damm e d vid vapenverkan eller brand.

:216 RORLEDNING I SKYDDSRUMS UTRYMNINGSVAG

ffi ROrledning fdr hetvatten under tryck i skyddsrums utrymningsvig fiirses

ffi med avstdngningsventil i ftirdelningscentral eller motsvarande.

Tdtn ingsf lc ins

Tcitnings{ lcins
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Riirledning ftir hetvatten under tryck betraktas som farlig verk-

samhet enligt 2i261. Riirledning fijr hetvatten under tryck i skydds-

rums utrymningsvdg bijr om miijligt undvikas med hdnsyn till de

driftproblem som kan uppstfl vid avstdngning av vattnet.

TAPPSTALLE I SKYDDSRUM

Pt liimplig plats i varje skyddsrurh anordnas minst ett tappstelle med ventil

f iir slangf iirskruvning och itersugningsskydd.

Placering av tappstdlle intill TC-avdelning godtas. Tappstiille fiir skydds-

rumsdrift fir inte placeras i gasftng.

Betrhffande utrustning vid tappstdlle, se 5:13.

AVLOPP

GOLVBRUNN VID TAPPSTALLE

Varje tappstdlle i skyddsrum fiirses med golvbrunn ddr annat ej sdrskilt
anges.

Ddr inte golvbrunn kan anordnas godtas i stiillet samlingsbrunn av.betong

med en volym av minst 0,5 ms per tappstdlle.

ANORDNANDE AV GOLVBRUNN

Golvbrunn med automatisk eller manuell avstdngning anordnas si att

skyddsfiirmigan inte f tirsdmras.

Golvbrunn med sidoutlopp monterad enligt fig 4:222a med iiverkanten

minst 100 mm under golvplattans dverkant godtas.

Golvbrunn med bottenutlopp anordnad enligt fig 4:222b godtas.

Som golvbrunn ftir skyddsrumsdrift godtas golvbrunn med avstdngningsan-

ordning av inte korroderande material.

Golvbrunn med sidoutlopp kan antingen ha automatisk eller manuell

avstdngning. Vid manuell avstdngning anvdnds normalt en ltis nyckel

av metall, som ldmpligen fiirvaras tillsammans med skyddsrumsut-

rustningen. Golvbrunn med automatisk avstdngning anordnas s6 att

den stdnger vid piverkan av tryck utifrln.

SKYDDSRUM

Muff
i ngj utes

:217

:22

:221

:222

m i n  1 0 0

;itrlr,ui'il

Fig 4 :222a Golvbrunn med sidoutlopp Fig 4:222b Golvbrunn med bottenutlopp
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:223

:224

AVLOPPSLEDNING FOR SKYDDSRUMSDRIFT

Avloppsledning fiir skyddsrumsdrift i eller under skyddsrumsgolv dimen-
sioneras och utftirs sA att tillfredsstdllande avloppsfunktion erhills utan att
skyddsfiirmigan fiirsdmras.

Det godtas att avloppsledning ingjuts vertikalt genom'golv eller med en
sidodragning av hiigst 700 mm, se fig 4:222a och b.

Betrdffande dragning, se :224.

Avloppslednings dimension dr inte begrdnsad.

Vid val av material och fogning av avloppsledning i eller under
skyddsrumsgolv biir hdnsyn tas till att avloppsledningen inte 1r it-
komlig sedan golvet dr gjutet och att bilning i skyddsrumsgolv inte flr
utfiiras.

AVLOPP FOR SKYDDSRUMS FREDSANVANDNING

Avloppsledning fiir skyddsrums fredsanvdndning utfiirs st att skydds-
fiirmigan inte fiirsdmras. Avloppsledningar f iir skyddsrumsdrift, genom-
gtende avloppsledningar och avloppsledningar fiir skyddsrummets freds-
anvdndning flr inte sammanfiiras till gemensam samlingsledning i eller
under skyddsrumsgolvet.

Avloppsledning fiir fredsanvdndning anordnad enligt fiiljande godtas.

Avloppsledning skyddas med avstdngningsventil monterad hiigst 300 mm
innanfiir skyddsrums begrdnsningsv[gg och med fiirstdrkt riirledning frAn
ventilen ut genom begrdnsningsvdggen,se fig 4:224a. Avsthngningsventilen
placeras i siirskild ventilgrop. Ventilgropens dimensioner i plan fir inte
underskrida 600x800 mm. Gropen tdcks ldmpligen med lucka av korrosions-
bestiindigt material. Luckan fdsts i ram av samma material. Avstdngnings-
ventil och ftirstdrkt riirledning utftirs fiir tryckklass PN 6.

Avstiingningsventilens dimension flr inte vara mindre dn rdrets. Ventilen
skall vara utfiird sA att god tdtning, litet motst6nd och liten risk fiir igensdtt-
ning erhllls. Den skall vara lltt att demontera och rensa samt att iippna och
stiinga.

Fiire avstdrngningsventil ansluts inte andra avloppsenheter dn de som finns i
skyddsrummet.

Fiirstdrkt riirledning fdrses med tdtningsfldns vars mitt och utfdrande
framg&r av :214.

Erforderlig luftning anordnas inne i skyddsrummet. Luftningsanordning
utfiirs med av statens planverk typgodkiind luftningsventil.

Vid huvudfall4 enligt 3:242 kringgjuts avloppsledning under skydds-
rumsgolv med lfi) mm armerad betong.

Exempel pl dragning av avloppsledningar, se fig 4:224b .

Betriiffande val av material till avloppsledning, se:223.
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SKYDDSRUM l::,:,:':,i:i,i':'i.
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Tatningsflans

Fig 4:224aY entilgrop med avstdngningsventil och fiirstdrkt riirledning

1  G o t v b r u n n  m e d  o v s t c i n g n i n g s o n o r d n i n g

2 Av loppsenhet  inom skyddsrum f t i r  f redsonvdndn ing

3  A v s t o n g n i n g s v e n t i t  P N  6

4  L u f t n i n g s o n o r d n i n g
5  G e n o m g & e n d e  o v l o p p s t e d n i n g
6 F i i rs ic i rk t  ro r ted  n ing

Fig 4:224b Exempel pA dragning av avloppsledningar
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:225

Vid fredsanvdndning behijvs ofta fler avloppsenheter dn de som
erfordras fiir skyddsrumsdrift. Vid skyddsrummets iordningstdl-
lande avstdngs dessa enheter gruppvis fijr att hindra en tryckvig att
trdnga in i skyddsrummet genom avloppsledningen eller att skydds-
rummet iiversvdmmas vid fel pA avloppssystemet.

Vid golvkonstruktion enligt huvudfall 4 kringgjuts avloppsrtiret mel-
lan ventilen och avloppsenheten s6 att rijret inte trycks eller bryts
sdnder av en tryckv6g som trdnger in under golvkonstruktionen.

Handfat, WC-stolar mm som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift
skall infdstas enligt 3:35. Om installationer ej infdsts pi detta sdtt
m6ste de demonteras vid skyddsrummets iordningstillande. In-
stallationer i ett utrymme, som omsluts av betongv[ggar, flr dock
sitta kvar under fiirutsdttning att dcirren lIses och blockeras.

Luftningsanordningen stdnger ndr iivertryck rtder i avloppsriiret
varigenom fiirhindras att illaluktande gaser frin avloppet trdnger in i
skyddsrummet. Luftningsledning inom skyddsrum behiiver inte gju-
tas in i betong. Avluftningen skall mynna si hdgt att avloppsvatten
inte kan trdnga in i skyddsrummet. Luftning av avloppssystemet
genom luftstam godtas inte.

GENOMGAENDE AVLOPPSLEDNINGAR

ffi Genomglende avloppsledning utfiirs se aft skyddsfiirmigan inte fdrsdmras.

Fiir genomgiende avloppsledning av gjutjdrn, plast eller motsvarande,
godtas kringgjutning med minst 100 mm armerad betong. Betrdffande golv-
brunns storlek i skyddsrumstak samt avloppsrtirs kringgjutning, se 3:55.

Avloppsledning av syrafast stil av kvalitet SIS2343 i tryckklass PN10
godtas utan kringgjutning under fiirutsdttning att rijret dr oskarvat inom
skyddsrummet och genomfiiringarna i skyddsrummets stomme utfcirs gas-
tiita. Vid genomfiiringarna fiirses riiret med tdtningsfldnsar enligt:214.

Rensriir av gjutjdrn eller syrafast st6l godtas utan skyddslucka, se fig4:225
alternativ L Rensr6r av annat material ftirses med skyddslucka, sefig4:225
alternativ 2. Ram till skyddslucka fiir rensriir gjuts in samtidigt som riiret.

Betrdffande avloppslednings dragning, se :224,

Skyddslucka fdr rensrtjr dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Med genomgiende avloppsledning avses avloppsledning till vilken
det inom skyddsrummet inte dr anslutet nigon avloppsenhet.
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ffi

SKYDDSRUM

5 0 r uo f-

50F
T * =

Sn i t t  A -A

Alt 1. Rensrt jr ov gjutjcirn

SKYDDSRUM

l.rL

Al t  2 .  Rensr i i r  ov  onnot  moter io l  on  g ju t j i i tn

Sn i t t  B -B

:3

Fig 4:225 Rensriir pA kringgjuten avloppsledning

vAR},IE
Skyddsrum fiirses med liimpliga uppvdrmningsanordningar sA att jbmn

vdrme kan erhlllas vid skvddsrumsdrift. Vdrmare skall vara manuellt reg-

lerbar.

Vbrmeinstallation som vid dimensionerande utetemperatur enligt SBN ger

minst + l5"C i tomt skyddsrum godtas.

Det godtas att uppvdrmning sker med vdrmevatten eller direktverkande

elvdrmedon.

Radiator, radiatorventil och riirslinga i vdrmevattensystem av liigst tryck-

klass PN 6 anordnat enligt :2 godtas.

El-uppvdrmning anordnad enligt :4 godtas.

Uppviirmning med varmluft godtas normalt inte'

Vdrmare kan t ex vara radiator, konvektor eller riirslinga.

Snitt A- A
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:4 EL

:,41 ALLMANT

..411 UTFORANDE

ffi Uinstatlation fiir skyddsrumsdrift anordnas skild frin installation utanfiir
# skvddsrummet.

Skyddsrum ftirsett med egen gruppcentral placerad i skyddsrumrnet godtas.
Fiir skyddsrum i grupp med dubbla dtirrar mellan skyddsrummen enligt
2:322 godtas dock en gruppcentral fdr tv6 skyddsrum.

Gruppcentral i gasftng godtas inte.

Elinstallation i skyddsrum ftr inte anslutas till gruppcentral utanfdr skydds-
rummet.

Elinstallation inom skyddsrum f6r inte anslutas till gruppsiikring gemensam
med installation utanfijr skyddsrummet.

Exempel pA elinstallation framgir av fig4:442.

Betrdffande inf[stning av elarmatur, se 3:35.

Belysning i vindftng eller i gingviig till skyddsrum fAr anslutas till
siirskild gruppsdkring i skyddsrummets gruppcentral.

:412 AVSAKRING

ffi Elinstallation fiir skyddsrum fijrdelas p6 liimpligt siitt pi skilda grupp-

ffi siikringar.

Vdgguttag, belysning, vdrmedon, ventilationsanordning samt installationer
fiir fredsanvdndning anslutna var fdr sig till skilda gruppsdkringar godtas.

Hiigst tre tvtvdgs vdgguttag per gruppsdkring godtas.

Det godtas att hiigst tv& fldktaggregat ansluts till samma gruppsdkring. Om
endast tvl fldktaggregat installeras ftirses dock varje aggregat med var sin
sdkring.

:413 MONTAGE

ffi Elinstallation fiir skyddsrumsdrift utfiirs st att skyddsrums iordning-
ffi stdllande inte fdrsviras.

Ftir fliiktaggregat som demonteras i fred godtas endast anslutning med
stickpropp till v?igguttag. Ledningen fir ha en ldngd av hiigst 3 m.

Det godtas endast att elinstallation f6r skyddsrumsdrift monteras pi sidan
vdgg eller inredning som inte skall demonteras vid skyddsrums iordning-
stdllande.

S6vdl utanpiliggande som infdlld installation godtas. Dock godtas inte
utanptliggande elledningar i anslutningsytan mellan monterbart gasfAng
och vdgg, se2:43.
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:421

:414 ELINSTALLATIONFORFREDSANVANDNING

utfiirs sfl att skyddsrums iordning-

Fast ansluten fredsinstallation som miste demonteras vid skyddsrumsdrift

fiirses med sdkerhetsbrytare och kopplingsdosa vars ledningar blir spdn-

ningsliisa ndr strdmbrytaren sl6s ifrin.

SdLkerhetsbrytare utfijrd enligt SEN 28 06 05 godtas. Vid brytaren uppsdtts

skylt som anger att brytaren l8ses i frAnslaget liige vid skyddsrummets

iordningsstdllande samt att demontering av installationerna ddrefter utfijrs

fram till kopplingsdosan efter brytaren.

Elapparater fiir fredsanviindning ansluts ndr si dr miijligt med stick-

propp och uttagsdon.

Fiir att mtijliggiira vidgad anvandning av olika elapparater fiir freds-

anvdndning dr ledningarna till vdgguttagen fdr fldktaggregaten p6 fig

4;442 angivna som S-ledare och vdgguttagen betecknade 4+J. Till

denna typ av vdgguttag passar stickpropp av typ CP416-6 som nor-

malt levereras med fldktaggregat'

LEDNINGAR OCH CENTRALER

ANSLUTNING

ffi Huvudledning till skyddsrum ansluts till siirskilda huvudsdkringar i bygg-

ffi nads huvudcentral.

Med siirskilda huvudsdkringar avses att inga andra delar av elan-

ldggningen fir belasta huvudledningen till skyddsrummet. Huvud-

ledning till skyddsrum ansluts s[ ndra inkommande servis som miij-

ligt efter elmdtare.

RESERVMATNING

ffi Elanliiggning fiir skyddsrumsdrift utfiirs si att anslutning av reservmatning

ffi underldttas.

En anordning fiir reservmatning utfiird si att huvudledningen till skydds-

rummet ddr den passerar genom skyddsrums begrdnsningsvlgg pi vdggens

utsida ftirses med en kapslad kopplingsdosa av lettmetall godtas. Fijr att liitt

kunna iterfinna kopplingsdosan vid behov av reservmatning placeras denna

intill skyddsrummets huvudinging. Alternativt sdtts skylt upp vid ingAngen

som visar var dosan dr placerad. Betrbffande mdrkning, se :425.

Kopplingsdosa med plomberat lock vdljs om dosan 6r placerad fiire

elmbtaren.

LEDNINGSTYP

ffi Genom begrdnsningsviigg, tak, golv samt inre vdgg i permanent gasflng

S anvdnds ledning av typ som kan fiirskruvas i kabelgenomfiiring.

Exempel p6 godtagna ledningstyper iir FKKJ, FKKL, FCKJ, FDKL'

FIFF. EKLK och AKKJ.

:423
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:424 GENOMGAENDE ELLEDNING

ffi Genomg6ende elledning utfiirs si att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras.

Genomgtende llgspdnningsledning dragen i ingjutet kabelriir eller fri-
liggande med kabelgenomfiiringar enligt :43 godtas. Betrdffande ingjutning
av ri ir, se 3:55.

Genomgtende htigspdnningsledning godtas inte.

Med genomgiende ledning avses stdan ledning till vilken inte 6r
ansluten n8gon elinstallation i skyddsrummet. Antalet genomgiende
ledningar bdr begrdnsas.

Med htigspiinningsledning avses hdr ledning ddr spdnningen mellan
en ledare och jord tiverstiger 250 V.

M;iRKNING

ffi Huvudledning och centraler fijrses med bestdndig mdrkning av godtagbart
ffi utfiirande.

Fiiljande utformning godtas.

Vid huvudcentral anges pl gruppschema eller skylt att huvudledningen
avser visst skyddsrum samt ledningens beteckning och area.

Vid kopplingsdosa enligt :422 uppsdtts skylt som anger beteckning, area
samt "Elektrisk huvudledning till skyddsrum".

Vid gruppcentral i skyddsrum uppsdtts gruppschema. PA gruppschema
anges i klartext var huvuds[kringen fiir gruppcentralen dr placerad.

Betriiffande skyltning, se dven 5:2.

KABELGENOMF6NINC

ffi Erforderliga kabelgenomfiiringar i begrdnsningsv[gg, tak, golv samt inre

ffi uegg i permanent gasftng utfiirs si att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras.

Genomfiiringar av typ KGH (fig4:43a), KGHS (fie 4:43b) samt MCT (KGB)
med ram typ RGB-W eller annan liimplig anordning fiir kabelgenomfiiring
som gjuts in samtidigt med stommens uppftirande godtas. Vid anv[ndning
av kabelgenomfiiring KGH tillses att tdtningshylsans sexkant blir helt
ingjuten. Betrdffande ingjutning i civrigt, se 3:55. Icke utnyttjad genomfii-
ring fiirsluts i bflda dndar enligt nigot av alternativen i fig4:43a, b och c.
Genomfdringarna placeras si att de iir miijliga att kontrollera.

Uttiver erforderliga genomfiiringar fiir el, tele, antenn och iivertrycks-
mdtare, se :46 och :126, godtas att ytterligare genomfiiringar anordnas fiir
fredsanvdndning och i reserv.

Vid infiillt ledningsriir mellan gasf5nget och skyddsrummet i tivrigt godtas
att tetningen av riiret utftirs med plastisk tdtningsmassa i kopplingsdosorna.

Tiitningsbricka med en minsta tjocklek av I mm av mdssing eller elfiirzin-
kat sttl godtas vid fijrslutning av kabelgenomfiiring enligtfig4:43c.

:425

:43
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Fiirslutning enligt fig 4:43c innebdr att alla delar finns tillgiingliga fiir

framtida ledningsdragning. Vid icke utnyttjad kabelgenomfiiring

med fdrslutning enl fig 4:43a eller b biir erforderliga delar fiir led-

ningsdragning fiirvaras i skyddsrumsfiirrtdet.

Gummipackning och brickor i kabelgenomfiiring mlste ha rdtta di-

mensioner i fiirhallande till den genomfiirda ledningens.diameter.

Fijr att minska spelet kan, om st erfordras, ledningen lindas med

eltejp. Tiitningen utfiirs si att hylsskruven frtn biirjan inte behiiver

dras i helt ftir att full tdtning skall erhtllas eftersom efterdragning

skall kunna utfbras vid senare kontroller.

Atternotivt tdge P& vtigg --l

1 0P6 - r i i r

2  Skqrvmuf f

3 Tci tningshytso

4  P o c k n i n g

Fig 4:43a hincipskiss av kabelgenomfiiring typ KGH

1 St&t r i i r  SMS 327 d iom 32 mm

2  R e d u c e r i n g s h y l s o

3  T i i t n i n g s h y t s o

4  P o c k n i n g

Fig 4:43b Principskiss av kabelgenomfiiring typ KGHS

5 Fr i rsk r  uvning

6 Avslutn ingspropp {  massing)

7 Br i  ckor

5

6

F drs kr  uvn i  ng

Avsl  u tn ingspropp
(moss ing  )
B r i  c  ko r
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1  f  6 r s k r u v n i n g

2  P o c k n i n g

3 Bt ' i ckor

4  Tc i tn ingsbr icko

:441

Fig4:43c Fiirslutning av inte anviind kabelgenomfiiring av typ KGH och KGHS med
fiirskruvning och tbtningsbricka. Betriiffande fiirslutning med avslutningspropp, se
fig 4:43a och b.

BELYSNING

OMFATTNING

ff Samtliga utrymmen i skyddsrum och till skyddsrum ledande gingvdgar

ffi inom byggnad fiirses ddr ej annat sdrskilt anges med belysning.

Torrklosett, mindre fiirrtd o d behiiver inte ha egen ljuspunkt om de anord-
nas si att tillfredsstiillande ljusfiirhtllanden iindi erhills. Tillfredsstiillande
ljusfiirh8llanden inom TC-avdelning kan till exempel erhEllas om en ljus-
punkt placeras p6 skyddsrumsvdggen eller i taket vid varannan mellanvdgg
i TC-avdelningen, se dven 2:7. Ljusfiirhtllanden kan 6ven bli tillfredsstiil-
lande om TC-avdelningen fiirses med genomskinligt tak och ljuspunkter
placeras tillriickligt ndra fiir att lysa upp TC-avdelningen.

Monterbart gasflng skall ha belysning, se fig 2:43.

EFFEKT

ffi Eleffekten fiir belysning i skyddsrum begrdnsas.

En eleffekt av minst 5 och hiigst 15 W/m'�godtas vid skyddsrumsdrift.

Det godtas att 15 W/m2 civerskrids vid skyddsrums fredsanvdndning men
belysningsinstallationen - med skyltar och anvisningar fiir skyddsrummets
iordningstdllande - miste dt utfdras sA att det klart framg6r hur effekten
reduceras till angiven nivl vid skyddsrumsdrift.

Fiireskriften avser att begrbnsa den frln belysningsanordningarna
avgivna viirmen.

:442
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Av nedansttende tabell framgi,r ungefdrlig belysningsstyrka vid oli-

ka effekter och bestyckningsalternativ. Variationerna i belys-

ningsstyrka beror pi skillnader i bla armaturverkningsgrad och

reflektionsfaktorer hos vdggar och tak.

Belysningsstyrka i luxEffekt
w/m'

5
l 0
I 2
1 5

90- 150
180-300
2 10-360
2't0-450

15- 25
30 -  55
45- 7s
60- 100

K o p p l  i n g s d o s o  f 6 r  h u v u d -

l e d n i n g  e n t i g t  4 ' 4 2 ?

6 e n o m f i i r i n g  i  r e s e r v

e n l i g t  1 t  1 3

6 e n o m f  6 r i n  g  f d r  t e t e f  o n -

t e d n i n g  e n l i g t  4 ' t $

Genomfdr ing  f t i r  on tenn-

l e d n i n g  e n l i g t  4 : 4 6

Ut tog  f  i i r  ons  tu tn  ing  ov

f l r i k t o g g r e g o t

6 Ft j r  betysningens onodnonde i

monterbor t  gosf0ng,se f i9  2:43

7  Fos t  mon te ro t  v i i rmedon  qn -

s lu t s  t i  l l  k  opp l i ngsdoso

I  V i iggut tog

9  L  edn ing  t i l l  sepo ro t  sc i k r i ng  i
b y g g n  o d e n s  h u v u d c  e n t r o l

10 Str t imst i i l tqre

Fig4:442 Exempel p& elinstallation i skyddsrum med monterbart gasfAng och

beiysning med lysrdr. Belysningsstyrkan dr berhknad till 5 Wm2

9 l



4:4 TB 78

:45

:443 ARMATUR

ffi Styddsrum ftirses med vdl infdstad belysningsarmatur av god mekanisk
ffi trlllfasthet.

Gliidljusarmatur av hArdplast eller metall med kupa av vdrmebestdndig
plast fiir gliidlampa med skruvsockel E�27 samt lysriirsarmatur med vdl
fdstad kupa av vdrmebestiindig plast godtas.

De angivna kraven p6 belysningsarmaturens htllfasthet och infist-
ning dr ftiranledda av faran fdr personskador av nedfallande glas-
splitter och armaturdelar vid vapenverkan. Betriiffande infdstning,
se 3:35.

;!,!y', STRdMSTALLARE

ff Varje utrymme (rum) med belysning i skyddsrum fiirses med manuell
ffi strtimstiillare dlr ej annat sdrskilt anges.

TC, mindre ftirrld e d behiiver inte fiirses med separat striimstdllare.

Om belysning i fred styrs av automat eller kopplingsur godtas att det i
gruppcentral uppsdtts omkopplare med vilken automatiken kan ftirbikopp-
las och strdmstdllarna inkopplas. Omkopplaren fiirses med mdrkning varav
dess funktion framg$r och att omkoppling skall ske vid skyddsrummets
iordningstlllande.

vAGGUTTAG

I varje skyddsrum anordnas minst ett 2-vdgs jordat uttag fiir varje plbiirjat
60-tal skyddsrumsplatser. Ddr fler en ett uttag erfordras placeras de jiimnt
fijrdelade i skyddsrummet.

Alla vdgguttag placeras ldgst 1,0 m iiver f[rdigt golv.

Placeringen i htijdled motiveras av att skyddsrumsgolvet skall kunna
spolas.

Ett vagguttag per 60 skyddsrumsplatser motsvarar ungef[r ett vdgg-

:46

uttag per 45 m2 golvarea.

Utiiver vdgguttag enligt ovan erfordras det vbgguttag fiir fl[kt-
asgregat som anslutes med stickpropp.

GENOMToRING AV ANTENN- OCH TELEFONLEDNINGAR

ffi Xabetgenomfiiringar ftir antennledning och telefonledning anordnas pA
ffi liimpliga platser i skyddsrums begrhnsningsvdggar.

Kabelgenomfiiring fiir antenn- eller telefonledning godtas om den utfiirs
med en dimension av minst 18,6mm och fiirsluts i blgge dndar med avslut-
ningspropp eller bricka enligt :43.

Genomfiiring fcir antennledning som mynnar mellan 0,2 och 2,0 m ovanfiir
mark pi nigon av byggnadens ytterviggar och ftirsedd med dragtrAd enligt
fig 4:46 godtas.
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Kabelgenomfiiring ftir telefonledning anordnad s[ att den mynnar utanftir

skyddsrum p6 liimplig plats med hdnsyn till iivriga telefonledningar inom

byggnaden godtas. Genomfiiring fijr telefonledning fiir skyddsrum i sdr-

skild byggnad anordnad si att den mynnar lett etkomlig pE begrdnsnings-

vdggs utsida godtas.

Betrdffande skyltning, se 5:2.

0PG r i i r  (s i&tror)

KCH (KGHS}

SKYDDSRUM

Verti kalsekti on

Fig 4:46 Exempel pA kabelgenomfdring fiir antennledning

c{
I

o

c!
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5 UTRUSTNING OCH SKYLTAR M M

Fiireskrifter markeras med gritt band till vdnster om texten

Rid och anvisningar saknar gr6tt band
Kommentarer markeras med vdnsterindrag

: l

: l l

: 1 2

: 1 3

UTRUSTNING

ffi Till varje skyddsrum skall finnas utrustning av erforderlig kvantitet och

ffi kvalitet. Den fiirvaras pA betryggande sdtt.

UTRUSTNING FOR TORRKLOSETT

Fiiljande utrustning godtas.

Varje torrklosett fiirses med ett TC-kdrl av minst 50liters volym. TC- kiirlet
(skall vara av kraftigt utfiirande och ftirsett med vdl inflstade handtag samt

inviindigt fritt fr6n skarpa kanter. Kdrlet fijrses med plastsdck samt liistag-

bart lock och sittring. Godtagna material i kiirl iir impregnerad cellulosafi-

ber, plast, plit eller likviirdigt material. Lock och sittring utfiirs av plast.

Plastsdcken skall ha en materialtjocklek av minst 0,1 mm och dubbelsvetsa-

de skarvar samt vara dimensionerad st att den fylld till torrklosettk[rlets

volym kan knytas ihop och tas ur kdrlet. Fiir varje kiirl skall finnas minst 3

plastsdckar i reserv.

Alternativt godtas TC-anordning av pltt avsedd fiir engtngsemballage.

Lock och sittring av plast godtas. Engtngsemballaget utgiirs av plastsdck

med en materialtjocklek av minst 0,1 mm samt tillhiirande hiilje av papp e d.

Engingsemballagen skall ha en sammanlagd volym av minst 200l per TC.

VATTENKARL

Vattenkdrl med en sammanlagd volym motsvarande l0 liter per skydds-

rumsplats godtas. Vattenkdrl skall vara ftirslutbart, mhrkt med uppgift om

volymen samt utfiirt s6 att tvt fyllda kiirl tll att staplas pt varandra.

Vattenkdrl biir ha en volym av ca 50 l.

UTRUSTNING FOR TAPPSTALLE

Godtagen utrustning fiir tappstiille dr ca 10m plastslang, DN 15, med

fiirskruvning och reglerbart strllrtjr.

Ovnrc UTRUSTNING

ALLMANT

Skyddsrum med mer kvalificerad fredsinredning, som inte kan demonteras

med skyddsrummets normala verktygsutrustning, fiirses med de extra red-

skap eller verktyg som en demontering av fredsinredningen krdver. Omfatt-
ningen av detta verktygsbehov bediims frln fall till fall.

En lista ijver den fullstdndiga verktygsutrustningen fiirvaras i skydds-

rumsfiirrtdet.

: 1 4

; l4 l
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"t42

I kolumn "Anm" i tabellerna 5:142, 5:143,5:144 angivna typer dr
endast exempel.

SJUKVARDSMATERIEL

En omgAng sjukvlrdsmateriel enligt tabell5:142 godtas fiir varje p$biirjat
60-tal skyddsrumsplatser.

Tabell 5 : 142 Sjukvlrdsrnaterlel

Bendmning Antal Anm

Transportskena m 98'7 206
Kniiskena m 98 '7 238
Vinkelskena nr 98'1228

I
z
4

Stddskenor av papp typ
Bofors/Akla eller likviird ig

: 143 BR.ANDMATERIEL

En omgflng brandmateriel enligt tabell 5: 143 godtas ftir varje pibiirjat 60-tal
skyddsrumsplatser.

Tabell 5 : 143 Brandmateriel

Bendmning Antal Anm

Pikyxa
Grdvspade
Hink, 15 I, av plast eller av
varmfdrzinkad pl6t
Rdddningslina, 25 m,@ 10 mm,
brottlast minst 8 kN

sMs 1516
sMS 1526

Se Statens Brandinspektions
meddelande 1968:9

I
I
4

1

;144 VERKTYG M M

En omglng verktyg enligt tabell 5: 144 godtas per skyddsrum, se dven : l4l .

Trbcll 5:144 Vcrktyg m m

Bendmning Antal

Anslagstavla
Brytspett, flatvii ssat, lingd

ca 1,5 m
Brigfilssttrllning fdr 300 mm

blad
Bigfilsblad 300 mm av snabb-

stil
Ficklampa,4,5 V
Huggmejsel, flat
Kofot. ca ?50 mm
Kombinationstine ca 1.80 mm

Format A2
sMs 1591

Luna 0683 eller likviirdig

sMs 1332

Luna 1633 eller likv.
Luna228l eller likv.
Luna62 A3/180 eller likv.

1

1

I

6

z
2
I
I
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tabell 5:144 (forts)

Bendmning

Nyckel passande till monterbar
pelares fotskruv eller motsv.
i,erktyg

Skiftnyckel
Polygripting, ldngd ca 250 mm
Skruvmejsel ca 4x75 mm
Skruvmejsel ca 8x150
Verkstadssligga med Pen

och skaft
Snickarhammarc, ca O,7 kg
Slidkniv, liingd ca 250 mm
Handsig, klingans tingd ca

600 mm
Spruta fdr tdtning med

fogmassa
Fogmassa grupp B med god

lagrings. och ildringsbe-
stiindthet

Krokar fijr upphiingning av
personlig utrustning

Anskaffas endast di monterbar
pelare anviinds

BACHO nr 74 eller likv.

Luna 16788 eller likv.
Luna 16788 eller likv.
Luna L921 eller likv.

Luna 1819 eller likv.
Luna 2196 eller likv.
Luna7248 eller likv.

Avsedd for liis massa
eller patron
Enligt AMA-72. Fogmassan fiirva-
ras i obruten fdrPackning an-
tingen i plitburk med tAtt lock el-
ler i patroner utlorda av Plast

Liimpligen monterade Pi brdda.
Fastsd ttning piL sk ydd srum sviiggen
fiirbereds genom anbringande av
liimpliga infdstningsanord ningar
enlist 3 : 35. Krokarna biir't-6rde-
las j-dmnt 6ver skYddsrummet

1 per 15
pelare

5 t + 5 1
per igen-
siittning
med be-
tongele-
ment
Motwaran-
de 113 ut
antalet
skyddsrums
platser

: 1 5

Luna : jiirnhandlarkatalogen, Luna Verktyg och Maskiner -77'

SMS = Sveriges mekanfiirbunds standardcentral.

FoRVARING AV SKYDDSRUMSUTRUSTNING M M

Skyddsrumsutrustning och demonterad skyddsrumsmateriel anses fiirva-

rad p[ betryggande sdtt om f6rvaringen sker i llst utrymme i skyddsrummet

eller i annat torrt och uppvdrmt utrymme i ndrheten, det s k skyddsrumsfiir-

r6det.

En arkivbestandig omgtng skyddsrumsritningar med anvisningar fiir iord-

ningstdllandet fiirvaras tillsammans med skyddsrumsutrustningen, se I :32'

Dessutom fiirvaras pi samma sdtt fiirekommande monteringsanvisningar

m m fiir i skyddsrum inglende komponenter.

Liisa tdtningslister till diirr, lucka och ventil fiirvaras intalkade i tdtslutande

fiirpackning tillsammans med iivrig skyddsrumsutrustning.

Vid fiirvaring av utrustning fdr flera skyddsrum i samma ftinid ttskiljs

utrustningarna och skyltas. Vid risk fiir fiirvdxling av delar inom ett och

samma skyddsrum etskiljs delarna genom mdrkning. I skyddsrumsfijrridet

skall finnas en lista iiver i ftirrtdet ftirvarad materiel inklusive den utrust-

ning som erfordras enligt :141 - : 144.

List pl ND- och NSD-diin flr inte monteras bort fr6n dtirren.

Normal utrustning krdver fiiljande minsta yta:

Skyddsrumsstorlek, platser 60 l2O 180
Erforderlig yta m2 

- 
2,0 2,5 3,0

97



5 :1 TB 78

:21

Diirtill erfordras yta fiir demonterad materiel som fldktaggregat,
monterbara pelare, betongelement, str8lningsskydd mm vars ut-
rymmesbehov bestdms frin fall till fall.

Utrustning och materiel bdr skyddas mot fukt fr&n golvet genom
uppallning.

SKYLTAR

ALLMANT

ff Skyltning anordnas pi sidant sdtt att tydlig information om skyddsrummets

ffi ldge erhtlls samt att skyddsrummets iordningstdllande och drift underldttas.

Skyltning enligt :21 till :25 godtas.

Skyltar utfiirs tydliga och bestdndiga samt placeras vdl synliga. Skyltar nr
l-12 enligt tabell5:25 skall i normalfallet vara monterade vid slutbesiktning.

Hdnvisningsskyltar enligt 13-14 i tabell 5:25 ftirvaras i erforderligt antal i
skyddsrumsfiirrtdet. Normalt godtas att I st nr 13 och 5 st nr 14 anskaffas.

FARG

Skylt som beskriver materiel, komponent eller utrustning skall ha vit text pi
grdn botten. Skylt som anger fara eller risk vid skyddsrumsdrift skall ha
svart text p[ gul botten. Skylt som anger inrymningsvrig till skyddsrum skall
ha svart text pt vit botten och vara f6rsedd med svart bird.

TEXT

Skylttext utformas d[r inte annat anges i tabell 5:25 med gemena bokstdver
och med versal som begynnelsebokstav. Typsnittet skall vara Sisneg eller
Sispos enligt SIS 0300 11. Sex bokstavshiijder anvdnds: h = 8, 10, 15, 25,
170 och 280 mm.

SKYLTSTORLEK

En skylts storlek bestdms ddr inte annat anges i tabell 5:25 enligt fig5:24.

:22

:23

:24

=l --+' a f -
E I

,--F=,- +
ReservutgAng

Fig5:24 Skylt. Princip

:25 ERFORDERLIGA SKYLTAR

Erforderliga skyltar samt deras utformning och placering framgtr av tabell
5:25. Fiirutom dessa skyltar krdvs enligt bestdmmelserna i vissa fall andra
skyltar som utformas individuellt enligt reglerna i :2.
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Tabell 5:25 Skyltfiirtecknin3

Skylt Text
nr Utformning

Fiirg PlaceringBokstavv
hijjd

Anm

Skyddsrum
Inging meC
gasfing

25 mm Vit text Utanfijr skydds- Endast vid d6rr med
pi grtin rum. gasfing
botten PiL v?iggen vid

handtaessidan
intill in-gingen

Skyddsrums 15 mm
utrustning

Utrustning
och materiel
till detta
skyddsrum
f i n n s i r u m , , .
byggnad. . .
Se plan
---------
| (Enkel nlan) i
L _ _ _ _ _  |

Vit text I skyddsrum.
pi grdn Pi viiggen vid
botten handtagssidan

intill ingingen
till skYdds-
rummet

Endast om skydds
rumsutrustnrngen
f6rvaras pi annan
plats dn i skYddv
mmmet

PiL planen anges
beldgenheten dels
av skyddsrummet,
dels av skyddsrums-
forridet.
Bokstavshojd pi
planen 8 mm

Skyddsrumr
utrustning

15 mm Vit text Utanfor skydds-
pi gr6n rumsftjrrid.
botten Pi viiggen vid

handtasssidan
intill in-gingen

Utrustning 15 mm
och inredning fiir
skyddsrum. . .
i b y g g n a d . . .

Vit text I skyddsrums-
pi gr6n ftirrid.
botten Pi vdggen ovan-

ftir utrustningen

Endast om skydds-
rumsutrustningen
fiirvaras pi annan
plats dn i skydds-
rummet.
Vid fiirvaring av
flera utrustningar
i samma ftirrid
skyltas vade ut-
rustning fdr sig

Fir inte dpp-
nas vid
skyddsrumr
drift

15  mm Svart I skyddsrum.
text pe Vid extra <ipp-
gul bot- ning
ten

Dold ventila- 15 mm
tionsdppning,
Tillsluts vid 8 mm
skyddsrumsdrift

Svart I skyddsrum.
text pa Vid dold ven
gul bot- tilationsopp-
ten ning

Endast om ven-
tilationsbpp-
ning ddljs
vid fredsanvdnd-
ning

AvstAngnings'
ventil for
fredsavlopp.
StAngs
vid skydds-
rumsdrift

Svart I skyddsrum.
text pe Pi viiggen vid
gulbot- avstiingnings-
ten ventil fcir

fredsavlopp

Endast vid siirskilt
avlopp fdr freds-
anviindning

15 mm

8 m m

Elektrisk hu- 8 mm
vudledning till
skyddsrum

A;;;'B;i;;k-
ning

Vit text Utanfijr skyddv
pi griin rum. Vid kopp-
botten lingsdosa fiir

elektrisk huvud-
ledning till
skyddsnrm

(forts.)

99



522 TB 78

Tabell 5:25 (forts.)

Skylt
nr

Text
Utformning

Bokstavs-
hiijd

Fiirg Placering Anm

Sffdmbrytare 15 mm
fiir fredsinstal-
lation.
Vidiordning- 8 mm
stillande lises
brytaren i frin-
slaget ldge var-
efter lednhgen
demonteras fram
till kopplings
dosa efter bry-
tare

Vit text I skyddsrum.
pi grcin Vid brytare for
botten elektrisk freds-

installation som
skall demonte-
ras

Endast om det finns
elektrisk liedsinstal-
lation som miste de-
monteras vid iord-
ningstdllandet av
skyddsrum

10 Antenn
Skyddsrum

8 m m Vit text I och utanfiir
pi gron skyddsrum.
botten Pi vdggen vid

genomforing
frir antenn-
ledning

1 1 Telefon
Skyddsrum

8 m m Vit text I och utanfdr
pi gron skyddsrum.
botten Pi viiggen vid

genomfdring
for telefon-
ledning

T2 Reservut-
geng

15 mm Vit text Pi husfasad.
pi gr6n
botten

Endast om reservut-
gingen blir dold av
puts, motfyllnad etc

l ^ h l
l a  - l
t \ l R t
I -  t l  s l

l- l___l
1 2 9 5 t

13 280 mm Svart Hiiest I meter
text pi frin entr6be-
vit bot- lysning till port
ten, svart ddr inpassering
berd till skyddsrum

meste ske

Hiinvisningsskylt frir
utomhusbruk

t-:]- 
--1

l^ndsoo^rs l  5 |

I s l-nl
I stgElu" | |

1 2 1 0  I

I4 170 mm
10 mm

Svart
text pi
vit bot-
ten, sYarl
berd

I ndrheten av Hdnvisningsskylt f6r
belysningsar- inomhus och utom-
matur vid ging- husbruk
viig till
skyddsrum
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A
allmdnnabestdmmelser I
ankarskena 3:352
anmdlanomnybyggnad l: l l
anslutningavbyggnadsdelar 3:5
- hiirn 3:51
-gemensamvdgg 3:51
-golvkonstruktion 3:51
-innervdgg 3:51
-mellanbjiilklag 3:51
- pelare 3:51
- viigg i fiirstiirkt utrymningsvdg 3:5
anslutandekonstruktionsdel 3:52

anslutntgsfldnsar
-luftintag 4:l2l
-stiitvigsventil 4:122
ansiikanomersdttning l;41
ansiikningshandlingar, byggnadslov 0;2' l:21

antalskyddsrumsplatser 2:12
antennledning,genomfdring 4:46
anvisningarfiiriordningstdllande l:53

areaperskyddsrumsplats 2:132

armering
- fiirankringsl[ngd 3:5 I
- kvalitet 3:31
-minstamdngd 3:34
-skarvldngd 3:51,3:532
- svetsning 3:31
-tillitnaplkiinningar 3:32

avloppsledning
-dragningav 4:224
- ftir f redsanvdndning 4'.224
- fdr skyddsrumsdrift 4:223
-genomglende 4:225
-gjutjiirn 4:225
- ingjutning 3:55
-plast 4:225
-rensiippning 4:225
-syrafastst5l 4:225

avstind
- mellan skyddsrumsgrupper 2:25
- mellan iippningar 2:31
- mellan tippningar och hdrn 2:343, 2:43

avstdngningsventil
-avlopp 4:224
-golvbrunn 4:222
- riirledning 4:2ll
avsdkring, el 4:412

B
BC-stridsmedel 0:l
begreppsfiirklaringar 0;7
begrdnsningsvdgg 3:241,3:34
-motutrymmemedfarlig verksamhet 3;41

beklddnadsmaterial 2:6
belysning 4:44
- armatur 4:443
-effekt 4:442
- omfattning 4:441
- striimstdllare 4:444
-vdgguttag 4:45
berdkningsmetoder 3:33
besiktning 1:3, bilaga B
betong
- ballast 3:31
-kvalitet 3:31
-pelare 3:332
-tillitnap&kiinningar 3:32
betongelement, reservutglng 2:342
biologiskastridsmedel 0:1
bjiilklag
- mellan skyddsrumovanpi

varandra 3:241.3:34.3:51
- ijver ftjrstdrkt utrymningsvdg 2:5, 3:34,3:52
-skyddande 3:34
blindfliins 4:l2l
bockningsradie,infdstning 3:352
brand-
- dtjrr bilaga C
-farligvdtska 2:261
- materiel 5:143
-tekniskakrav 2:62
- skyddsmtlning 3:6
byggnads-
-konstruktioner 0:62,3
- kreditiv 1:43
- l ov  0 :2 ,1 :21
-ndmnd l :20
-verksamhet 0:31
bdrande
- system och berdkningsmetoder 3;33
-vdggiutrymningsvlg 3:34,3:51

C
cellplast 2:61
civilfdrsvars-
-kungtirelse 0:32,0:43

1 8 5
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- lagen 0:2,0:42
-styrelsen 0:32
- styrelsens tekniska bestdmmelser m m
- styrelsens tilldmpningsbestdmmelser
-verksamhet 0:32

D
demontering
- allmdnt l:54
-betongelement 2:342
-elinstallation 4:413
-gasfing 2:43
-luftintag 4:121
-stri lningsskydd 2:342
- vdrmeisolering 2:63
-iivertrycksmdtare 4:126
dilatationsfog 3:531
dimensionering 3:3
dynamiskabelastningar 0:7
dtirrar 2:31,2:32

E
el 4:4
- anslutning 4:421
-avsdkring 4:412
- belysning 4:44
-fredsanvdndning 4:414
-gruppcentral 4:411
-gruppsdkring 4:4ll
-installationer, byggnadslov l:21
-kabelgenomfiiring 4:43,4:46
-ledningarochcentraler 4:42
-ledningstyp 4:423
- montage 4:413
- mdrkning 4:425
- reservmatning 4:422
- utfiirande 4:411
-vagguttag 4:45
elfiirzinkning 3:61
enheter och m8tt 0:58
ersdttningfiir skyddsrumsbyggande 0:2,
ersdttningensstorlek l:42
ersdttningslast 0:7
expanderskruv 3:35
expansionsanordning 4:2'll
extra fippning 2:31

186

F
FAG-system 4:l l
farlig verksamhet och farlig vara 2:261, 3:413
fast stege 2:341
fiberplugg 3:35
finansiering l:43
fjdrrvdrme 2:261
flyglarm 0:1
fldktaggregat
- area 2:135
-ventilation 4:11,4:125
fogar 3:53
-dilatations 3:531
-Cjut  3:532,3:533
-krymp 3:54
formstag 3:55
fotplet 3:43
freds-
-anvdndning l:5
-  inredning l :53,  l :54
-lastfall 3:22
-  mater ie l  l :53,1:54
- venti lation 4:15
fri hiijd, fri bredd 2:31
frinluft 4:11,4:13
fr8nluftskanal 4:11,4:131
frlnluftstippning 4:11,4:l3l
fdnsteriippning 2:35
fiirankringsldngd 3:352
fdrbehandlingochmtlning 3:62
f iirhillande mellan skyddsrums

fdngd och bredd 2:27
fiirkortningar 0:8
fiirrid, area 2:136
fiirstdrkt
- rcirledning 4:224
-takbji i lklag 2:5,3:34
- utrymningsvdg 2:343, 2:5, 3:25,3:34,

3 :42 ,3 :51
fijrsvarets forskningsanstalt (FOA) 0:6, 4:0
fiirvaring av skyddsrumsutrustning 5: l5
fdrvarningstid 0:l
fcirzinkning 3:61, 3:63

G
gasbehillare 2:261
gasbetong 2:61,3:413

0:5
0:47
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gasfing 2:133,2:4
-monterbart 2:133,2:43
-permanent 2:133,2:42
-yta 2:133,2:42,2;43
gasskydd 4:11
gasskyddsmateriel 0:61
gastdthet  3:1,4:14,4:214
gemensam vdgg 2:24,2:322, :241'3:34
genomfiiring av antenn- eller

telefonledning 4:46
genomgiendeledningar 4:212,4:225
genomstansning 3:331, 3:332,3:43
genomstick 2:344,2:345
gjutfogar 3:53
golvbrunn 4:221,4:222
-kringgjutning 3:55
-medavstdngningsanordning 4:222
golvkonstruktion 3:241, 3:242, 3:34
golvplatta
-isolering 2:63,3:242
-utrymmeunder 3:242
golvyta i skyddsrum (rumsarea) 0:7 ,
grundldggningsdjup 3:242
grundplatta 3:322
grundpikdnning 3:322
grundvattennivS 2:262
gruppcentral 4:411
GS l - l ucka  0 :61 ,0 :8 ,2 :31 ,4 :15
GSLO-lucka 0:61 ,  0 :8,  2:31,  4:15
gingveig 2:321

H
hetvattenledning 2'.261,4:216
hushtijd 3:251
huvuding[ng 2:31,2:41
huvudritningar,byggnadslov 1:21

hiltagning 3:56
hdnvisningarinomTBT8 0:55
hiigspdnningsledning 2:261,4:424

I
igensdttningsanordningar, godtagna

igensdttningavreservutging 2:342
indelningochlitterering 0:54
infdstning
-dimensionering 3:351
-inborrad 3:353
-ingjuten 3:352

-annaninfdstningstyp 3:354
ingjutningsgods 3:55
innervdgg 3:34,3:51
inoljning !&
installationer 4
intilliggandebyggnad 3:251,3:253
invallning 2:261
iordningstdllandeav skyddsrum l:3, l:53'

bilagaD
iordningstdllandetid l:54
isolering
- av riir 4:215
-vdrmeisolering 2:63

J
joniserandestr&lning 0:1, 3:l

K
kabelgenomfiiring 4:43
kemikalier 2:261
kemiskastridsmedel 0:1
kemiskt ankare 3:35
keramiska plattor 2:61
kilar 2:342
klimatskydd 2;321
kloset t  2 :134.2:7.5: l l
kommuner, skyddsrumsorter bilaga A
konventionellavapen 0:l
konstruktionsutformning 3:5
kontinuitetsarmering 3:52
kontrollanstalt 0:61
kontroll-
-materiel 0:61
-myndighet 0:61

korrosionsskydd 3:6
krigsmaterielinspektionen 0:61
kringgjutning av rdr 3:34
krympsprickor 3:54
kulvertsomreservutging 2:344
kdrnvapen 0:l

L
lagarochbestdmmelser 0:4
landsting 1:20
last-
-antaganden 3:2
-  fa l l  3 :21,  3:22.3:23,  3:24,3:25

2 : 1 3

2 : 3 1
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-statiskersdttningslast 0:'7,3:l
lastfiirdelningspllt (fdrmonterbarpelare) 3:43
limning 3:354
luckor,godkdnda 2:31
luftintag 4:121
luftningsanordning,avlopp 4:224
luftstam 4:224
lufttivertryck 4:ll
Itneunderlag l:43
lis till diirrar 2:31
lisbarbrytare 4:414
ldge med hdnsyn till farlig verksamhet,

iiversvdmningsrisk 2:26
ldgeochform 2:2
ldnsstyre lse 0:32, l :20,  1:31 ,  l :4 ,  l :7
liittklinker 2:61
liidning, rtir 4:214
liistagbartriiskel 3:56

M
material
- iskyddsrum 2:6
-kvalitet 3:3
medelgrundvattenyta 2:262
mellanbjdlklag 3:34, 3:51
militdraanldggningar, Kungiirelse 0;46
mineralull 3:413
minsta tjocklek och armeringsmdngd 3:34
monterbarpelare 3:43
monterbart gasfing 2:133, 2:43 ,4:11 , 4:13
montering, skyddsrumsmateriel l:54
motfyllning
-reservutglng 2:346
-skyddsrum 3:241,3:34
myndigheter 0:3
mi ln ing 0:61,3:6

N
nyttiglast 3:23,3:241
ndrliggandebyggnad 2:341

o
ofiirdndradskyddsfiirmlga 1:52
oljefiirrid 2:261
organisationochfinansiering 0:2
ortskoefficient,bostadsstyrelsen l:42
ovanliggande byggnad
-hitjd 3:251
- raslast 3:252

1 8 8

P
panncentral 2:261
pantvdrde l:43
pelare
-betong 3:332,3:51
-monterbar 3:43
permanentgasfflng 2:133,2:42
planering 2
planeringsbestdmmelser 0:471
planform,skyddsrum 2:27
plint 3:322
produktionsbestdmmelser 0:472
proppning av riirledning 4:214
provning av skyddsrummets ventilation

och gastdthet 1:31,4:14, bilaga E
priivning av skyddsrumsdrende 1:2
publicering av TB 78 0:51
publikationer m m i anslutning till TB 78 0:57
puts 2:61
pil last 3:322

R
radioaktiv strilning (se joniserande strfllning)
ras last  0:7,  3:1,  3:21,3:25
-dimensionerande 3:254
-frinintilliggandebyggnad 3:253
-frinovanliggandebyggnad 3:252
rasmassor 0:7,2:34,3:1,3:25
rensr6r 4:225
rensdppning 4:225
reservutging 2:34
-allmdnt 2:341
- motfyllning 2:346
- placering 2:343
-stigschakt 2:345,3:241
-storlekochigensdttning 2:342
-tunnel 2:344,3:241
ritningar, cfs 0:57,2:33,2:34,3:43
rostskydd 3:6
rumsarea 0:7,2:13
rumshiijd 2:27
riir
-genomfiiring,gasdt 4:214
- installation 4:2
- installation fdr vatten och

tryckluft 4:21
- isolering 4:215
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riirledning
-antal 3:242,4:212
-avstdngningsventil 4;2ll'
-centrumavstlnd 4:2ll
-dimension och material 4:213
- fiir hetvatten under tryck 4:216,2:61
- fiirstdrkt 4:224
-genomgtende 4:212
-hetvatten 4:216
- i utrymningsvdg 4:216
-ingjutning 3:55
-kringgjutning 3:34
- proppning 4:214
- stiirsta dimension 4:213
-upphdngning 3:35

S
samlingsbrunn
-avlopp 4:221
-ledning 4:224
situationsplan l:l I

sjukvirdsmateriel 5:142

skivkonstruktion 3:331
skjutbartvdggelement 2:33

skjutspik 3:354
skjuvarmering 3:332
skyddandevdggochbji i lklag 2:5,

3 :34 ,3 :41 ,3 :51
skyddatliige 3:41
skydds-
- diirr 2:31,2:32
-filter, FAG-filter 4:ll, 4;124
-  f t i rmiga 0:7 , l :52,3: l
- lucka fiir rensdpPning 4:225
-plAt  4:15
skyddsrum 0:7
-allmdnt 0:l
-antalplatser 2:12
-anmdlan 0:2,  1: l l
- finansiering l:4
-golvarea 0: '7 ,2;1,2:13
- i grupp 2:24
-iordningstdllande 0:7, l:51, l:53'

1:54, bilaga D
- i flera viningar 2:22
-li ige 2:2
-ldgstarumshii jd 2;27
-material i 2:6
- minneslista vid slutbesiktning bilaga B

-planformochrumshiijd 2:27
- ritning I :32, bilaga D
-schablonkostnad 1:4
-separata 2;22
- slutbesiktning 1:3
-slutbesiktningsbevis 1:33
- storlek 2:l
- tak 3:241,3:34
-tillgiinglighet 2:23
-utrymmesbehov 2:13
-vlrdochunderhll l l :6
-iippning 2:3

skyddsrumsbesked 0:2,1: l
-gilt ighet 1:13
- innehi l l  l :12
skyddsrumsdrift 0:7
skyddsrumsersdttning l:4

skyddsrumsfiirrld 5:15

skyddsrumsgrupper, avstind mellan 2:25

skyddsrums-
-omriden 0:1,0:7
-o r t  0 : l
-ortsfdrteckning bilagaA
-p lan  0 :1 ,0 :44
skyltar 5;2
skdrmvdgg 2;7
slutbesiktningavskyddsrum 1:3'

bilaga B
slutbesiktningsbevis 1:33
splitterrisk 2:32
splitterskydd 4:132
statiskersdttningslast 0:7,3;l
statligtbostadslin l:43
stegjdrn, stege 2:341
stigschakt 3:34
-reservutgingmed 2:345,3:241

storlek 2:1
storleksbegrdnsning 2:ll
str&lningsskydd 2:342,3:1, 4:15
striimstdllare 4:4
stiitvegsventil 4:11,4:123
svetsning
-armering 3:31
- 161 4:214

T
takbjiilklag
- anslutande ftirstlrkt utrymningsvlg 3:52
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-anslutandeskyddandetak 3:52 uppstigningslucka 2:345
-i skyddsrum 3:241,3:34 ursparning fi jrtr i jskel 3:56
tallriksventil 4:l3l uteluftskanal 4:122
tappstdlle 4:217 utrustning 5
-utrustningvid 5:13 utrymmeundergolvplatta 3:242
tegel 2:61 utrymmesbehov 2:13
tekniskabestdmmelser 0:473,0:5 utrymningsvdg
tekniska nomenklaturcentralen 0:7 - fcirstdrkt 2:343,2:5,3:25,3:42,3:51
telefonledning, genomftiring 4:46 - trapplopp 2:5
temperatur 4:3
tillgiinglighet 2:23 V
t i l lu f t  4 :12 vapenlast  0:7,3:1,3:27,3:24,3:35
tillufts- - pt golvkonstruktion 3:242
- don 4:127 vapenverkan 0:7 ,2:61,3:1,3:2
- kanal 4:l l,4:127 varmfdrzinkning 3:61,3:63
till6tnap&kdnningar 3:32 vatten, riirinstallation 4:2
totaf rumsarea 0'.7,2;11 vattengenomsldpplighet, mark 2:262
torrklosett vattenkdrl 5:12
-area 2:134 vattentryck 3:242
-kiir l 5:l l  venti l,avstdngning 4:224
-mellanvdgg 2:7 ventilation
-p lastsdck 5:11 - i f red 4:15
-skdrmvdgg 2:7 -frinluft 4:13
-ventilation 4:l3l -t i l luft 4;72
transformator 2:261 -provning 4:14
trapplopp, fdrstdrkt utrymningsvdg 2:5 - system fiir skyddsrum 4:11
tryck 4:l I -rippningar 4:15
tryckkdrl 2:261 ventilgrop 4:224
trtiskel verksanldggningar, kungiirelserom
- ingjuten 3:56 civilfijrsvar 0:45
-li istagbar 3:56 verktyg 5:144
tunnel och stigschakt vid VVS-installation, byggnadslov l:21

reservutging 2:344,2:345,3:241,3:34 vtrdochunderhtl l,ansvarfi ir l :6
tvtskiktsgolv, dverskikt 3:34 vdggar, sammanfattning av minsta
tv8vAningsskyddsrum 2:22 tjocklekar och armeringsmdngd 3:34
typbevis 0:6 vdggelement, skjutbart 2:33
typgodkdnnande 0:6,2:3l,bilaga C vdgguttag 4:45
typografi 0:53 vdrme 4:3
typritningarcfs 0:57,2:33,2:342,3:43 vdrmeisolering 2:63
tdckningdverstigschakt 2:345 -uteluftskanal 4:215
tdthetsprovning 4:14, 4:2ll,bilagaE
tdtningsfldns 4:12,4:13,4:214 y
tdtningslist, liis 5: 15 ytbehandling 3:6
tdtorter bilagaA vtbehov 2:13

yt.t it t 2:6

U
undantag frAn bestdmmelserna l:7
undercentral 2:261

190

A

Stersugningsskydd 4:217
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A
dndringarochtil l i iggavTBT8 0:56

o
dppning
-al lmdnt  2:31
-diirrarochluckor 2:31,2:32
-fredsventilation 4:15
- fiinster 2:35
- i gemensam vdgg mellan skyddsrum i

grupp 2:322
-i stomme 3:331
- skjutbart vdggelement 2:33
-huvuding&ng 2:41
-reservutg5ng 2:34
iiverbetongskikt i tveskiktsgolv

(i iverbetong) 3:34,3:51
ijversvdmning, risk fdr 2:262
iivertrycksmbtare 4:11, 4:126

iivertrvcksventil 4:11,4:132
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