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Civilforsvarsstvrelsen 1982-70-12 CFS 1982:1 A15

Civilfcirsvarsstyrelsen meddelar hdrmed, med stcid av 16 och 34 $$
skyddsrumsforordningen, utgiva 2 av "Tekniska bestdmmelser for skydds-
rum" (TB 78) att ersdtta 1978 irs fcirhandsupplaga och att giilla fr o m den 1
november 1982 tills vidare. TB 78 innehAller kompletterande regler till
Svensk Byggnorm avseende skyddsrum. Dessa dr utformade som fcireskrif-
ter, exempel pA lcisningar och metoder som uppfyller kraven i fcireskrifterna
samt allmiinna rid och kommentarer.

TB 78, ttg|va2, har beteckningen CFS 1982:l A15 i civilforsvarsstyrelsens
fcirfattningssamling.

1978 irs fdrhandsutgAva av TB 78 fir tilliimpas p6 skyddsrum i anliiggningar
och byggnader for vilka byggnadslov stiks t o m 30 juni 1983.

I anslutning till utgivandet av TB 78, utgAva 2, har civilfcirsvarsstyrelsen dven
separat givit ut ett konstruktionskapitel, 3,4,, att anvdndas tillsammans med
avdelning 2A i Svensk byggnorm. Kapitel 3 eller 3,A' fir tillsvidare valfritt
tilliimpas.

Utarbetandet av TB 78, utgAva 2, har skett efter samrid med statens
planverk samt andra myndigheter och organ.

CIVILFORSVARSSryRELSEN

Gunnar Gwtafsson
Carl-Henrik Persson
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ALLMANNA BBSTAMMELSBR

Fdreskrifter markeras med en kvadrat till vdnster om varje textrad.

Exempel pi l<isningar och metoder samt allmanna rtd saknar kvadrater'

Kommentarer markeras med vensterindrag.

:10

ANMALAN OM BYGGANDE INOM SKYDDSRT]MSORT SAMT

SKYDDSRUMSBESKED

Fdrtext

Avser nAgon att uppfcira ny anldggning eller byggnad inom skyddsrumsort,

skall han anmala detta till kommunen. Det iligger kommunen att lemna den

som gjort anmelan besked huruvida skyddsrum skall anordnas i anliiggning-

en eller byggnaden och, om si iir fallet, uppgift om det antal personer som

skall beredas plats i detta.

Awikelse frAn besked som avses i fcirsta stycket fir gciras endast om

1. den som har gjort anmdlan medgiver det
2. Byggnadslov eller godkAnnande enligt 33 $ andra stycket icke har s<ikts

inom tvi ir frin beskedets dag eller
3. ifriga om anliiggning eller byggnad som tillh<ir staten uppfdrandet icke

har pAbcirjats inom tid som segs i 2.

Vad i denna paragraf segs om uppfdrande av ny anliiggning eller byggnad

skall dven g?illa tillbyggnad av befintlig anldggning eller byggnad. (32 $
cfl)

I Enligt 17 $ skyddsrumsforordningen skall anmiilan innehAlla de uppgifter

som kommunen behciver f<ir att kunna bed<ima behovet och liimpligheten av

att anordna skyddsrum i anliiggningen eller byggnaden.

Anmilan om avsikt att uppfiira ny anliggrring eller byggnad

Anmdlan till kommunen om avsikt att uppfdra tillbyggnad' ny

anldggning eller byggnad fordras av sAviil enskild som landsting,
kommunal eller statlig myndighet. F<ir militiir myndighet gdller

sdrskilda bestiimmelser, se 0:47.

Kommunen behciver f<ir sin prcivning av anmiilan uppgift om det

behov av skyddsrumsplatser som den planerade byggnaden fciranle-

der. Detta behov beriknas normalt ur byggnadens bruttoarea,

fcirdelad pA olika iindamil'

Ar det uppenbart att antalet Personer i byggnaden eller anldggningen
kommer att awika frAn tilliimpad norm redovisas i anmiilan iiven hur

menga personer som nonnalt berdknas vistas samtidigt i anlAggningen

under dag respektive natt.

Kommunen behciver ftir sin prcivning dven veta om byggnaden iir

liimplig att anordna skyddsrum i. I anmdlan ldmnas diirfor uppgift om

byggnaden planeras med kdllare och till nigon del avses utfciras med
bdrande vdggar av betong.

Dessutom bcir andra handlingar av viirde for kommunens stdllnings-

: 1 1
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tagande bifogas, t ex situationsplan och skisser e d 6ver byggnaden
eller anliiggningen.

Anmdlan gcirs liimpligen pi blankett som tillhandahills av kommu-
nen.

Skyddsrurnsbeskedets innehflll

Av skyddsrumsbeskedet framgir om skyddsrum behriver anordnas
eller inte.

Skall skyddsrum anordnas anges Aven:

a) antalet skyddsrum,
b) antalet skyddsrumsplatser i varje skyddsrum,
c) om skyddsrummet fcirleiggs i byggnad som planeras med biirande

viiggar av betong eller i annan byggnad,
d) en prelimindr uppgift om den ersiittning som byggnadens egar€ er

beriittigad till i ett angivet kostnadsliige samt
e) skyddsrummets eller skyddsrummens identitetsnummer.

Uppgift enligt c) avser den stomtyp som skulle ha anviints i den del av
byggnaden i vilken skyddsrummet har planerats, om skyddsrum inte
skulle byggts. Den har betydelse vid berdkning av den ersdttning
byggnadens dgare dr beriittigad till.

Beskedet kan dven innehilla andra uppgifter som den byggande har
att beakta. Det kan t ex ange i vilken byggnad skyddsrummet skall
anordnas om projektet omfattar flera byggnader eller upplysa om
varifrAn de skyddssokande fcirviintas komma.

Kommunen eller ldnsstyrelsen kan ocksi ge rid om liimplig placering
av skyddsrum, bl a med hiinsyn till att det snabbt skall kunna nis av de
personer det dr avsett fcir.

Skyddsrumsbeskedets giltighet

Skyddsrumsbeskedet upphor att giilla om:

a) nytt besked utfiirdas,

b) byggnadslov eller llinsstyrelsens godkAnnande enligt 33 $ andra
stycket cfl inte har srikts inom tvi ir frAn beskedets utfiirdande,

c) i frAga om anliiggning som tillhdr staten uppfcirandet inte har
pAborjats inom tvi ir frAn beskedets utfArdande eller

d) byggnadsobjektet fcirindrats vdsentligt jimfort med det som
redovisats i anmiilan enligt :11.

Betriiffande lAnsstyrelsens godk6nnande enligt 33 $ andra stycket cfl,
se :20.

Till viisentlig fciriindring enligt d) hiinfcirs s6dan iindring att det egna
behovet av skyddsrumsplatser iindrats med mer dn l0 Vo, dock med
minst l0 platser, eller att liimpligheten att inrymma skyddsrum i
byggnaden paverkats, se :11.

:13
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Skyddsrumsbesked kan dndras om kommunen och den byggande iir
riverens om detta. En dndring kan t ex fciranledas av att byggnads-
projektet foriindrats vdsentligt jdmfort med tidigare anmdlan eller att
den byggande vid fortsatt projektering finner att antalet platser bor
dndras. S&dan iindrins m6ste bekriiftas med nytt skvddsrumsbe-
sked.

Aven en clmfordelning av skyddsrumsplatser mellan olika skyddsrum
inom samma byggnad miste bekriiftas med nytt besked.

Ett skyddsrumsbeskeds giltigtretstid kan fcirliingas av kommunen.

PROVNING AV SKYT'DSRUMSARENDE

Fiirtext

Fcireligger skyldighet att soka byggnadslov for anliiggning eller byggnad
inom skyddsrumsort, ankommer det pi byggnadsniimnden att vid prcivning
av ansokan om sidant lov tillse, att byggnadsfciretaget 6verensstiimmer med
besked enligt32 $ samt med bestdmmelsernai29 och 30 $$ och med stcid av
dessa meddelade fcireskrifter.

Vill nigon, di skyldighet ej fcireligger att scika byggnadslov, utftira sidant
byggnadsforetag som avses i 32 $, iligger det honom att i forviig inhiimta
ldnsstyrelsens godkdnnande av byggnadsfdretaget i omfcirmdlda hdnseen-
den, dock ej i liiga om byggnad som tillhdr staten.

Fdreligger ej besked enligr 32 $, mi byggnadslov eller godkiinnande enligt
andra stycket ej meddelas. (33 $ cfl)

Kommunen har s6ledes skyldighet att i samband med byggnadslovsprdvning
kontrollera att bestdmmelserna om skyddsrum fciljs.

Landsting dr befriade frin skyldighet att s<ika byggnadslov. Befrielse frin
skyldighet att srika byggnadslov gdller ocksi fdr vissa industriomrAden.
Enligt 33 $ cfl fcireligger i dessa fall skyldighet att inhiimta liinsstyrelsens
godkiinnande av byggnadsforetaget i friga om skyddsrum.

Om staten uppfcir anldggning eller byggnad erfordras inte heller byggnads-
lov. Kommunen fcirutsdtts bevaka att skyddsrumsbeskedet fdljs niir anmAlan
gors enligt 66 $ byggnadsstadgan.

Det iligger ldnsstyrelsen att tillse att statliga myndigheter, kommuner och
enskilda fu llgor sina skyldigheter betrdffande civilf<)rsvaret.

Ytterligare foreskrifter och anvisningar fcir kommunens provning av
skyddsrumsirende finns i civilforsvarsstyrelsens publikationer "Skyddsrum -

Produktionsbestiimmelser" och "Skvddsrum - Administrativa rutiner".

Byggnadslovshandlingar

Skyddsrums utforande skall redovisas i byggnadslovshandlingarna enligt
fciljande.

Tillsammans med anscikan om byggnadslov (skede L) skall inges ritningar och

D
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beskrivningar i den utstriickning som erfordras f<ir byggnadsndmnds
provning av att skyddsrummet dverensstammer med skyddsrumsbesked och
grundliiggande bestiimmelser fcir skyddsrums anordnande, i fcirsta hand i
friga om storlek, liige och planlcisning.

Frire arbetenas pibdrjande (skede 2) skall inges de ytterligare handlingar
som erfordras for att byggnadsniimnden skall kunna fdrvissa sig om att

skyddsrummet i sin helhet <iverensstiimmer med gdllande bestiimmelser.

En redovisning som gdrs enligt det ftiljande underlettar byggnadsndmndens
prcivning och medger granskning i si god tid att misstag med omprojektering
e d som foljd kan undvikas.

Skede I

Av ritningar som inliimnas i skede I enligt SBN, dvs tillsammans med ansdkan
om byggnadslov, bor l?impligen framgA

a) antal platser och skyddsrummets bruksarea,
b) placering och planldsning av skyddsrummet samt rumshdjd,
c) avstind mellan skyddsrum, avstind till farlig verksamhet eller farlig vara

samt risk f<ir <iversvAmning,
d) tjocklekar hos byggnadsdelar av betong,
e) fcireslagen fredsanvdndning samt eventuell extra area fdr kvarsittande

fredsutrustning,
f) ingAngs- och utrymningsvigar med angivande av bredd samt eventuella

f6rstdrkta takbjiilklag,
g) typ, storlek och tippningsriktning for dcirrar, klimatskydd vid ddrrar mot

det fria samt typ och placering av gasfing,
h) typ och placering av reservutgingar,
i) placering av extra <ippningar och typ av igensdttning
j) placering av luftintag.

Skede 2

Av ritningar eller handlingar som inldmnas i skede 2 enligt SBN, dvs f<ire
arbetenas pAbcirjande, b6r liimpligen framgi:

a) skyddsrummets mAtt och konstruktion med lastantaganden, materialklas-
ser, utfdrandeklasser, tillitna pikdnningar eller motsvarande samt

dimensionering,
b) konstruktion av vdggar och tak i fdrstdrkt utrymningsvdg samt konstruk-

tion av skyddande viiggar och tak,
c) placering av viirmeisolering kring skyddsrummet,
d) typer av dcirrar och luckor samt skyddsplitar och luckor for fredsventi-

lation,
e) placering och utfcirande av fldktaggregat, luftintag, dvertrycksmdtare och

<ivertrycksventiler m m,
f) placering av torrklosetter,
g) liige av kopplingsdosa fdr reservmatning,
h) rorgenomforingar, tappstdllen, golvbrunnar och stAngventiler,
i) monterbara pelare,
j) infestningar som dimensionerats for vapenverkan,

20
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k) kabelgenomfciringar fcir el, <ivertrycksmdtare, telefon och antenn,
l) allt dvrigt ingjutningsgods i skyddsrummets stomme samt
m) elinstallation.

Motsvarande redovisning gors for ldnsstyrelsens godkiinnande enligt
33 $ andra stycket cfl.

Fcir att undvika misstag och f<ir att underldtta liinsstyrelsens fortsatta
besiktning kan staten fi motsvarande handlingar granskade av
ldnsstyrelsens f6rsvarsenhet.

Civilfdrsvarsstyrelsen har utarbetat checklistor fdr granskning av
byggnadslovshandlingar.

BESIKTNING

Besiktigande rnyndighet

Fcir besiktning av skyddsrum svarar byggnadsniimnden om skyddsrummet
krdver byggnadslov, i annat fall liinsstyrelsen.

Besiktning under byggnadstiden

Ansvarig myndighet skall beredas tillfiille att besiktiga skyddsrummets
konstruktion, stomme och utrustning samt utanfdr skyddsrummet liggande
skyddande eller forstiirkta konstruktioner.

Byggnadsndmnden eller i forekommande fall ldnsstyrelsens fcirsvarsenhet
bdr meddela den ansvarise arbetsledaren vid vilka tillfdllen anmdlan till
besiktningar skall gdras.

Utdver anmiilan f<ir slutbesiktning av skyddsrum enligt :33 bdr - om inte
annat meddelas i byggnadslovet - anmiilan om besiktning under byggnads-
tiden gciras, si att bl a armering och ingjutningsgods kan inspekteras,

a) efter utf<ird schaktning,
b) fdre gjutning av golv,
c) fcire gjutning av vdgg och
d) fore gjutning av tak.

Skyddsrummets funktion stdller storre krav pA utfcirandet dn vanligt

husbyggande. Ddrmed krdvs ocksi sttirre insatser av den ansvariSe
arbetsledaren och mer omfattande kontroll frAn myndigheternas
sida.

Slutbesiktning av skyddsrum

Ndr skyddsrummet Ar flirdigstiillt skall slutbesiktning av skyddsrummet
utftlras. Vid denna skall skyddsrumsmaterielen vara monterad i erforderlig

omfattning. I slutbesiktning av skyddsrum skall bl a ingA provning av

skyddsrummets tdthet och kontroll av skyddsrumsritningen.

Slutbesiktning av skyddsrum kan efter tiverenskommelse med besikt-
ningsman delas upp i etapper, t ex skyddsrummets ventilationssystem

D
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och tiithet, skyddsrummet iordningstiillt for skyddsrumsdrift och
lokalen fiirdigstiilld for fredsbruk. Niir lokalen iir fiirdigstiilld f6r
fredsbruk kan los skyddsrumsutrustning m m kontrolleras. Skyddsfil-
ter monteras inte till slutbesiktningen. En minneslista fcir slutbesikt-
ning av skyddsrum finns i bilaga B. Protokoll frin tdthetsprovning
uppvisas vid slutbesiktningen om provningen gjorts vid annat tillfiille.
Betriiffande provning av t2ithet, se kap 4:14 och bilaga E.

Betriiffande skyddsrumsritning, se :34.

Ndr ett skyddsrum iir slutbesiktigat och godkiint erhiller byggnadens

I iigare slutbesiktningsbevis for skyddsrum, se :41. Besiktningsmannen
I reeistrerar dessutom vissa tekniska data om skvddsrummet.

:34 Skyddsrumsritning

! | En skyddsrumsritning skall upprdttas. Den skall redovisa sAdan inredning- l

tr loch utrustning i skyddsrummet som skall monteras eller demonteras vid
tr | iordningstiillandet samt den inredning och utrustning som fir finnas kvar i
tr | skyddsrummet vid skyddsrumsdrift. Skyddsrumsritningen med erforderliga
! anvisningar skall inliimnas till byggnadsndmnden vid slutbesiktning av
D skyddsrummet och arkiveras pi siitt som byggnadsndmnden ftireskriver. Ett
tr arkivbestdndigt exemplar skall dessutom frirvaras tillsammans med skydds-

ll rumsmaterielen.

Skyddsrumsritningen iir ett viktigt hjiilpmedel vid iordningstiillande
av ett skyddsrum till skyddsrumsdrift. Det iir ofta inte mcijligt att utan
dess hjiilp avg<ira vad som skall demonteras och vad som fir vara
kvar.

Skyddsrumsritningen innehiller for skyddsrummet viisentliga uppgif-
ter sammanstAllda pi en enda ritning. Ett exempel pi skyddsrumsrit-
ning finns i bilaga D.

Det iir viktigt att skyddsrumsritningen iir tydlig eftersom den skall
kunna forstis av mdnniskor som inte iir vana att liisa ritningar. Skala
l:50 dr diirfor ofta ldmplig. F<irkortningar brir undvikas. Skyddsrums-
ritningen behdver i de flesta fall kompletteras med siirskilda skriftliga
anvisningar.

Ftir liinsstyrelsens registrering av skyddsrum behovs dessutom bl a en
planritning, en situationsplan som visar byggnadens och skyddsrum-
mets lige inom byggnadsomridet och ibland ett snitt genom byggna-
den i eller vid skyddsrummet. Av ritningarna bcir byggnadens adress
och eventuella beniimning framgi.

ERSATTNING FOR SKYDDSRUNISBYGGANDE

Ftirtext

Den som anordnar skyddsrum dger enligt 5-l $ cfl rdtt till ersdttning av
statsmedel. Grundldggande regler for berdkning av ersiittningens storlek
finns i 55 $ cfl. Kompletterande regler finns i20 -25 $$ skyddsrumsfcirord-
ningen.

:4

:40
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:41 Ansdkan om ersettning

lH:U* 
om ersdttning g<irs efter godkdnd slutbesiktning av skydds-

Byggnadensiigareerhi| lertreexemplaravslutbesiktningsbevisetndr
skyddsrummet godkiints. Agaren behiller ett exemplar och anviinder

tvi exemplar for att ansoka om ersAttning. Ans<ikan stiills till

llinsstyrelsen.

Ersittningens storlek

Ersdttningens storlek beriknas med hjiilp av schabloner som ar

avsedda att tAcka merkostnaden for att anordna skyddsrummet, d v s

kostnader for t ex kraftigare stomme, skyddsd<irrar, reservutgf,ngar'

fdrstiirkta utrymningsvagar, skyddsrumsventilation och utrustning f<ir

skyddsrummet. Schablonerna ar aven avsedda att tiicka vissa framtida

kostnader ft)r vird och underhill.

ErsAttningen beriiknas med utgingspunkt dels i ett grundbelopp' dels i

ett tilliigg till grundbeloPPet.

Grundbeloppets storlek beror pA stomtypen i den del av byggnaden

vari skyddsrummet ingir och uppdelas pi en del som utgir fdr varje

skyddsrum och en del som berdknas efter antalet platser i skyddsrum-

met.

Tilliigg till grundbeloppet kan utgA for kostnader som beror pe att

skyddsrum under fredstid skall kunna anvdndas fcir annat dn

skyddsrumsiindamil. Siirskilda itgArder som miste vidtas enligt TB 78

fcir fcirstiirkning mot ras eller pi grund av sdrskilt besviirliga

grundldggningsforhillanden kan ocksi medfora rdtt till tilliigg. Tilliigg

kan inte f&s for en del av ett skyddsrum.

Storleken pi grundbelopp och tilliigg finns publicerade i skyddsrums-

frirordningen, se 0:45.

Summan av grundbelopp och tilldgg multipliceras med den ortskoeffi-

cient och den tidskoefficient som faststdlls enligt 7 och 8 $$

forordningen (1978:384) om berikning av laneunderlag och pantviirde

for bostadslin.

Den tidskoefficient och den ortskoefficient som giillde vid tidpunkten

for slutbesiktningen av ett skyddsrum anvdnds iven om skyddsrum-

met godkdnts forst vid efterbesiktning.

Om skyddsrummets agare inte dr redovisningsskyldig enligt lagen

(1968:430) om merviirdesskatt skall framriiknat belopp rdknas upp

med sextio procent av den vid tidpunkten for skyddsrummets

slutbesiktning giillande skattesatsen enligt 13 $ samma lag' (I aug 1982

var skattesats en I7 ,7 Vo vilket ger 60 7o av !7 ,7 Vo : 10,62 Vo)

Finansiering under byggnadstiden

Som niimnts i :41 utbetalas ersiittning fiirst efter det att skyddsrummet

godkiints.Underbyggnadstidenkanskyddsrumsbyggandetfinansie-
ras med byggnadskreditiv enligt foljande.

:42

:43
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:50

Finansiering utan statliga ldn

Fcir att underliitta frir en bank att ldmna ett mot skyddsrumsmerkost-
naden svarande stdrre byggnadskreditiv kan byggnadens iigare begdra
att en del av ersiittningen skall utbetalas till kreditgivande bank ndr
skyddsrummet dr slutbesiktigat och godkdnt. Sldan framstiillning g<irs
till ldnsstyrelsen av byggnadens dgare och banken gemensamt efter det
att byggnadslov har beviljats. Ddrvid anvdnds civilf<irsvarsstyrelsens
blankett skr 95, Skyddsrum - Utbetalningsuppdrag.

Utbetalningsuppdraget kan avse si stor del av den fcirvdntade
ersettningen som svarar mot angiven ersdttning pA skyddsrumsbeske-
det omrAknad med hjiilp av tidskoefficienten till det prisldge som
giiller di uppdraget ldmnas. Overskjutande del av ersdttningen
utbetalas till byggnadens iigare.

Finansiering med statliga ldn

Vid s k tvibeslutsdrenden 6tar sig affiirsbankerna och <ivriga kredi-
tinstitut genom irliga <iverenskommelser med staten att liimna
byggnadslAn i den utstriickning som svarar mot det lineunderlag som
l2insbostadsndmnd faststiller i prelimindra beslut om statliga bostads-
lin. En schablonmiissigt bestdmd skyddsrumsmerkostnad medriiknas
vid sidant beslut. Hiirigenom kommer byggnadslinet att tiicka
merkostnaden fcir skyddsrummet. Vid slutligt beslut om bostadslin
medrdknas inte nigot belopp fcir skyddsrummet. Den statliga
skyddsrumsersdttningen anviinds di fcir erforderlig amortering av
byggnadslinet. Ersdttningen kan gA direkt till lingivande bank genom
utbetalningsuppdrag enligt ovan.

Vid s k ettbeslutsiirenden fattas slutligt beslut om bostadslAn direkt. I
sAdana beslut ingir inte skyddsrumsmerkostnaden. Ett utbetalnings-
uppdrag enligt ovan kan dock ldmnas.

FREDSATWANDNING

F0rtext

Skyddsrum bcir i fcirsta hand anordnas i utrymme, som dr avsett att under
fredstid anvZindas for annat dn skyddsrumsdndamAl. Om detta ej kan ske, bdr
skyddsrum anordnas pi sidant sett att det under fredstid kan anvdndas fcir
annat dndamil. (29 $ cfl)

Fcir flertalet verksamheter finns mcijlighet att vdlja installationer, inredning,
beklddnad och ytskikt si att anviindning av ett utrymme for sivdl fredsbruk
som skyddsrumsbruk tillfredsstiills. Det normala fdrfaringssdttet er att
utrustning fcir fredsbruk gors liitt demonterbar sA att den enkelt kan flyttas ut
niir skyddsrummet stiills i ordning. Utrustning som skall sitta kvar vid
skyddsrumsdrift skall uppfylla infdstningskrav, brandkrav och andra krav
betrdffande byggnadsmaterial och utrustning i skyddsrum.

Vid val av utrymme frir skyddsrum bcir man beakta att fredsfunktionen mAste
upphora eller inskrdnkas vid skyddsrumsdrift.
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:51 Ingrepp i skyddsrum

tr Fredsanvdndning eller ingrepp i skyddsrum fir inte minska dess skyddsfor-

D miga.

I ett skyddsrum fir t ex inte

a) tas upp hil i skyddsrummets begriinsningsveggar, golv eller tak,

b) gdras ingrepp pA biirande konstruktion, infiistningsanordningar som

dimensionerats fdr vapenverkan, ventiler, ingjutningsgods eller skydds-

rumsutrustning,
c) hanteras eller fcirvaras radioaktiv, giftig, brandfarlig eller explosiv vara

eller vara som ger bestAende lukt eller ohdlsosamt stoft.

Inredning, utrustning eller annat, som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift,
fir t ex inte:

hindra skyddsrumsventilationen,
hindra skyddsrumsavlopp,
lossna vid vapenverkan eller
uppta golvarea utan att motsvarande tilliigg gjorts till skyddsrummets
area.  se 2:131.

Skyddsrums iordningstdllande

Vid civilfcirsvarsberedskap, d v s ndr krig eller krigsfara ftireligger, eller efter

order frin civilfdrsvarsmyndighet skall skyddsrum iordningstiillas for sitt

iindamAl genom fastighetsiigarens f<irsorg.

Skyddsrum skall kunna iordningstdllas inom 48 timmar'

Skyddsrum skall kunna stdllas i ordning av personer utan siirskild utbildning

fcir eller erfarenhet av sadant arbete med hjiilp av till skyddsrummet hdrande

verktyg, ritningar, anvisningar och skyltar.

Att stiilla i ordning ett skyddsrum kan vara en besviirlig uppgift under

beredskap. For att man skall hinna med att setta igen <ippningar, montera
pelare m m inom 48 timmar behtivs det klara anvisningar och god

planering.

Utrustning, beklddnad, inredning m m, som inte fyller de ftir skyddsrums-

drift uppstiillda kraven pa brandstikerhet, hallfasthet och infastning, m,rste

flyttas ut niir skyddsrum stiills i ordning. Sidan materiel miste kunna

demonteras med verktyg som normalt ingir i skyddsrumsutrustningen eller

med extra redskap eller verktyg som utrustningen kompletterats med.

Tung materiel som dr viktig for skyddsftirmAgan fir inte demonteras under

fredstid. Det gdller t ex skyddsddrrar och sAdana skyddsluckor som vdger

mer iin 60 kg.

Skyddsrumsmateriel

Viss installation och utrustning fcir skyddsrumsdrift fir demonteras under

fredstid. Det giiller t ex TC, monterbart gasfing, monterbara pelare,

fliiktaggregat, tilluftskanal och overtrycksmdtare. Sidan materiel miste
kunna monteras enkelt. Monteringen bor underlAttas genom mdrkning e d.

d)

e)

0
c)

:52
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:6

:60

I vissa fall krdvs sidan mdrkning, se 4:127 och 4:131. Demonterad materiel
fcirvaras tillsammans med <ivrig skyddsrumutrustning.

Fredsinredning

Fredsinredning som skall flyttas ut vid skyddsrummets iordningstdllande
vdljs med hdnsyn hiirtill. Detta gAller sAvAl lcis som fast inredning - mattor,
textilier, bord, stolar, innerviiggar, fcinster, hyllor, maskiner o s v. D6rr- och
fcinsterkarmar av trd kan i allmiinhet sitta kvar sAvida de inte hindrar
monteringen av igensdttningar frir skyddsrumsdrift.

Stcirre maskiner och installationer fcir fredsanvdndning kan normalt inte
fdstas in tillfcirlitligt i skyddsrumsstommen och miste diirfcir flyttas ut vid
iordningstdllandet. Detta kan medfdra problem som g<ir att sidana objekt i
allmdnhet inte bcir placeras i skyddsrum. Stora, tunga eller <imtAliga varor
kan ocks6 vara oldmpliga att lagra i skyddsrum med hdnsyn till svirigheterna

I att snabbt flytta ut och ta hand om dem.

ANSVARIG FOR VARD OCH UNDERHAI.L

Fiirtext

Den som dger anldggning eller byggnad, i vilket skyddsrum anordnats enligt
frirsta stycket, iir skyldig att v6rda skyddsrummet och dess utrustning. (53 $,
l mom. 3:e stycket cfl)

AllmAnt

F<ir att skyddsrummet skall ha avsedd skyddsfdrmiga er det viktigt att
all utrustning fungerar. Man kan inte fdrutsdtta att det dr mdjligt att
byta skadade ventiler etc vid skyddsrummets iordningstdllande.

I vird och underhill ingAr en allmiin civersyn av skyddsrummet och
dess utrustning och vid behov smcirjning av dorrbeslag, fldktar och
golvbrunnar, milning av luftintag och dtirrar, byte av gummilister pA
gasteta dcirrar, byte av defekt inredning och utrustning o s v.

UNDANTAG FRAN BESTAMMELSERNA

Ldnsstyrelsen fir medge undantag frAn de byggnadstekniska bestdmmelser-
na i TB 78 om skiiliga ansprik pi skyddsf<irmAga kan tillgodoses.

:6I

: l

tr
!
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2 Planering

Fcireskrifter markeras med en kvadrat till viinster om varje textrad'

Exempel pi l<isningar och metoder samt allmAnna red saknar kvadrater'

Kommentarer markeras med vdnsterindrag.

: 1 1

SKYDDSRUMSSTORLEK

Storleksbegriinsning

Bruksarea i skyddsrum fir vara hogst 108 m2. Bruksarean fir dock vara h<igst

160 m2 om det ovanfcir hela skyddsrumstaket finns ett annat tak eller bjiilklag

vars ovansida ligger minst 3,0 m civer skyddsrumstakets ovansida'

En bruksarea av 108 m2 beriiknas motsvara 120 skyddsrumsplatser och

160 m2 180 platser. Vid 120 respektive 180 platser utnyttjas fliiktar m m

optimalt.

Skyddande konstruktion, tak eller bjiilklag, ovanfcir skyddsrumstak

kan tex utgoras av en ldtt konstruktion i tra eller plAt, se iiven 0:1'

Antal skyddsrumsplatser

Skyddsrum anordnas ftir det antal personer som anges i skyddsrums-

beskedet. Betriiffande skyddsrumsbesked, se 1:12.

Utrymmesbehov

Allmiinna krav

Skyddsrum skall ha tillrlicklig area f<ir avsett antal skyddsscikande, gasfang,

lTC, vattenkiirl, installationer mm. Ddrtill kommer area fcir pelare'

I innerveggar, eventuell trappa och sidan fredsutrustning som skall vara kvar

lvid skyddsrumsdrift.

Utrymmesbehovet illustreras av figur 2:131.

Kvorsi t tonde t redsutrustninq

Mo nterbort
gosfdn g

I  nnervogg
och pelore

TC

i  
t ' t to * t

L Monte fbor

P e l o f e
Figur 2: 131. Exempel, utrymmesbehov.
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;134

:132 Area per skyddsrumsplats

Varje skyddsrumsplats ges en area av 0,75 m2. Detta regleras i 13 $
s kyddsrum sfcirordn in ge n.

Gasffrng

Betrdffande gasfings antal och storlek, se :4.

Permanent gasfAng utfcirs si litet som mojligt. Ett monterbart gasfAng
fdr hcigst 200 skyddsrumsplatser upptar ca 1,2 m2 och ett f6r fler iin 200
platser ca 2,4 m2.

Torrklosett

En area av 1,5 rn2 fcir varje torrklosett godtas.

I Utrymme fcir torrklosett inkluderar dven area f<ir inpassering.

:133

En torrklosett fordras for varje pibrirjat 30-tal skyddsrumsplatser
enligt :7.

:135 Fliktaggregat

En area av 3 m2 fcir varje fliiktaggregat godtas.

Arean inkluderar betjdningsarea for tvA personer vid handdrift av
aggregatet. Ett fldktaggregat fordras fcir varje piborjat 60-tal skydds-
rumsplatser enligt 4:125.

:136  lVa t tenk$ r lmm
I

I En area av 0,5 m2 fcir varje piborjat 30-tal skyddsrumsplatser for fdrvaring av
lvattenkiirl, verktyg, sjukvirdsmateriel m m godtas.

Betriiffande forrid frir skyddsrumsutrustning i fredstid, se 5:15.

SKYDDSRI.JMS LAGE OCH FORM

Lfrge

Skyddsrum skall anordnas diir skyddsrumsbeskedet anger. Skyddsrum skall
placeras sA att det snabbt kan nAs av de personer fdr vilka det dr avsett.

Placeringen av ett skyddsrum iir i princip valfri inom de griinser som
skyddsrumsbeskedet anger. Aven om skyddsrumsbeskedet inte anger
liiget bcir i vissa fall placeringen bestdmmas i samrid med kommunen
sA att de civilfrirsvarstaktiska mil som ligger till grund fcir skydds-
rumsplaneringen uppfylls. Detta giiller sdrskilt for st<irre byggnads-
komplex och skyddsrum med stort upptagningsomride. De civilfcir-
svarstaktiska mAlen anges bl. a. i av civilftirsvarsstyrelsen utgivna
planeringsbestdmmelser.

Skyddssokande kan komma sirviil frin den byggnad vari skyddsrum-
met dr bel2iget som utifrAn, varfor tillgAngligheten inte bcir fcirsviras av
murar, upplag, provisoriska byggnader m m.

i z

:21.

D
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:22

Vid placeringen av skyddsrum beaktas mcijligheterna att anordna
utrymning pA tillfredsstdllande sdtt, se :5.

Skyddsrum bor forliiggas si att avstindet till farlig verksamhet eller
vara blir si stort som mcijligt, se :25.

Vid val av ldge frir skyddsrum bdr dven beaktas t ex risk fcjr
oversvdmning och mojligheter att placera luftintag pA liimpligt siitt.

Skyddsrum i llera vlningar

Skyddsrum i flera viningar fAr antingen anordnas som tviviningsskyddsrum
eller som separata skyddsrum ovanpi varandra.

Tvlviningsskyddsrum godtas om det anordnas rned mellanliggande bjiilklag
och trappa inom skyddsrummets begrdnsningsviiggar. Bruksarea lir summan
av bAda viningsplanens area, varvid trappans planarea inrdknas i sAvdl det
6vre som det undre planet. Utrymme i eller under trappa fAr dock inte
inrdknas i area for skyddss<ikande.

Betrdffande separata skyddsrum ovanpi varandra, se :23.

:23 Skyddsrum i grupp

! | 
Vid skyddsrum i grupp fir h6gst 900 skyddsrumsplatser fcirekomma i en och

D 
lsamma 

grupp.

O I Skyddsrum fir placeras intill varandra eller ovanpA varandra. Vid skyddsrum
tr | i 

grupp ovanpi varandra tillits ingen fcjrbindelse mellan viningarna inom
tr | skyddsrummens begrdnsningsvdggar.

Skyddsrumsgrupps storlek begrAnsas for att minska risken for
samtidig utslagning av flera skyddsrum.

Mellan skyddsrum med gemensam viigg tillAts <ippning, se :34.

Avst$nd mellan skyddsrumsgrupper

Skyddsrumsgrupper skall placeras pA minst 20 m avstAnd frAn varandra sA att
risken for samtidig utslagning av flera skyddsrumsgrupper begriinsas.

Lige med hAnsyn till farlig verksamhet, dversvimningsrisk m m.

Farlig verksamhet och farlig vara

Skyddsrum skall pi tillfredsstdllande siitt avskiljas frin verksamhet, vara
eller annat som kan medfora fara fcir de skyddsscikande.

Brandfarlig eller i civrigt farlig vAtska fAr inte forekomma ovanf<ir skydds-
rummet.

Vid minst 15 m horisontellt avstAnd mellan skyddsrummet och den farliga
verksamheten eller varan behciver inga siirskilda itgdrder vidtas. Detta giiller
fcir sivdl skyddsrummets viningsplan som viningsplanet ovanfor skyddsrum-
met. Mindre avstAnd godtas dock om skyddsrummet avskiljs frin utrymmet
med skyddande viigg enligt 3:41 samt, om utrymmet innehiller brandfarlis
eller i ovrigt farlig vdtska, invallning anordnas for hela vAtskemdngden.

tr
:
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Verksamhet, vara eller annat som kan medfora fara fcir de skyddssci-
kande kan t ex utgoras av under tryck stiende kiirl, rcirledning for
hetvatten under tryck (over 90"C), undercentral i fjiirrviirmesystem'
oljeforrid, kemikalier, gasbehAllare eller transformator ftir hogre
spiinning An 400 V. Fara anses inte f<ireligga vid vanliga vdrmepannor
med 6ppet system eller diirmed frin sikerhetssynpunkt jiimftirligt

system.

Utrymme som innehiller behillare med brandfarlig vdtska e d kan
invallas med tAta och tillriickligt hoga trosklar sa att ingen viitska kan
rinna ut frAn utrymmet om behillaren gir sonder. For stora behillare i
smA utrymmen behovs dock ofta hogre invallning.

:252 Risk fOr OversvAmning

tr I Skyddsrum skall anordnas si att riversviimning begrdnsas till hcigst 0,5 m <iver

D lgolv '

Vid skyddsrums placering beaktas bl a medelgrundvattennivin samt vatten-

I och avloppsledningars fcirliiggning och kapacitet. Under tryck stiende grovre

I ledningat bdr undvikas i skyddsrummets ndrhet. Driineringssystem med

sjiilvfall frjrutsiitts fungera iven efter intriiffad skada. Pumpning fcirutsiitts

I'inte fungera. Det godtas att risk for civersviimning pi grund av inldckande

I grundvatten inte beaktas vid grundliggning i markmaterial med permeabi-

I litet mindre iin lOsm/s.

:26 Planform

D Skyddsrum skall ges fr6n skyddssynpunkt liimplig form.

Skyddsrums planform godtas om forhillandet mellan skyddsrums ldngd och

bredd iir hogst 5:1 samt om talet S beriiknat enligt nedan inte civerstiger

444.

S : A + 4 ' u

Beteckningar:

A : B r u k s a r e a i m 2

u : Skyddsrummets invdndiga omkrets i m

Skyddsrum bcir helst vara kvadratiska. Alltfcir lingsmala och oregel-

bundna skyddsrum ger stor milyta och risk ftir brott i skyddsrums-

stommen vid markrorelser orsakade av vapenverkan.

Rumsh0jd

Skyddsrum skall ha en rumshojd av minst 2,1 m.

I begriinsade delar godtas rumshojden 1,9 m om det inte innebdr nigon

oliigenhet fcir de skyddsscjkande. Exempel pA detta kan vara ledningsstrik

utmed viiggar.

:28 | Ftirbindelse inom skyddsrum

n Varje rum inom skyddsrum skall ges fdrbindelse it tvi olika hill.

:27
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:31

Fcir mindre rum som avgriinsas med icke bdrande mellanvdgg enligt 3:44
godtas dock fcirbindelse At endast ett hell.

D<irr och reservutging riiknas som fcirbindelse.

OppNrxclR

Allminna krav

Oppning i skyddsrums stomme skall anordnas och kunna igensiittas si att
skyddsfcirmigan inte f<irsdmras.

Till skyddsrum beh<ivs <ippningar av olika slag. Ett skyddsrum har
alltid minst en huvudinging och en eller tvi reservutgingar. Dessutom
tillits extra cippningar for att underldtta skyddsrummets fredsanviind-
ning. Sidan extra oppning kan vara anordnad for f<inster, dorr eller
fredsventilation.

Antalet oppningar bor i mojligaste min begriinsas.

Fredsmiissiga krav pi oppningsmAtt och utrymningsvdgar regleras i
SBN.

Oppningars storlek och igensittning samt avstlnd mellan iippningar

tr
D
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:321, I Storlek och igensfittning

Godtagna igensiittningsanordningar framgir av tabell 2:321.

Tabell 2:321. Exempel pA godtagna ddrrar, luckor och andra igensittningar.

Tvp Fri Fri hdjd Fri h6jd Kan kombi- Anm
bredd Ingjuten Demonte- neras med

trriskel rad los monterbart
tr6skel gasffing

mm mm mm

Diirrar
ND 85/68 850 1850 1946
ND 110/68 1100 1850 1956
ND 130/68 1300 2100 2205
NDD 190/68 1900 1850 1945 Parddrr med lcis

mittpost
NSD 85/68 850 1850 1946 Ja Betongfylld
NSD 9l/78 910 2ll0 Ia BetongfYlld
NSD 110/68 1100 1850 1956 Ja Betongfylld
NSD 127178 1210 2110 Ja Betongfylld
NSDD 190/68 1900 1850 1945 Ja Pard<irr betong-

fylld med l<is
mittpost

NSDD 191/78 1910 24n Ja
NSDD 243178 2430 1960 Ja
GD 85/69 850 1850 1916
GD 110/69 1100 1850 1916
GD r30t69 1300 2100 2168
GDD 190/69 1900 1850 1915 Pard<irr med los

mlttpost
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Fri Fri
bredd hojd
mm mm

Tvp

Luckor
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSLO
CSLO
GSLO
Skyddslucka for
renstippning

Andra igensiittningar
SkyddspHt SP 20
S-kyddsplet SP 40
Oppning med BE
betongelement BE

BE
BEG
BE9
BEG

Skjutbart vAggelement
Skjutbart vdggelement

zffi 200
200 400
400 200
400 400
400 600
600 600
600 800
800 600
800 800
600 800
600 900
800 800
t70 340

Typ GSL dppnings-
bar frin insidan, tyP
GSLO oppningsbar
frAn biigge sidor.
GSL i storlek upp
till och med 400x400
utan glngjiirn.

Reservutging
ReservutgAng
ReservutgAng

Reservutging

ReservutgAng

0200
0400
600 800
800 600
800 800
600 800
800 600
800 800

2200 2500
2500 22W

:322

ND- och NDD-d<irr godtas endast vid Permanent gasfing och om skyddande

vdgg och bjiilklag finns, se 3:41.

GD- och GDD-dtirr godtas endast i permanent gasfings inre vdgg'

GSL- och GSlO-luckor samt skyddsplitar godtas endast i kombination med

siirskilt strAlningsskydd, se figur 2:34.

Oppning med en area av hogst 0,032 ̂ z (q 200 mm) godtas i skyddsrums-

tak.

I tabell 2:32L nilmnda d<irrar, luckor m m iir gasskyddsmateriel av

andra klass.

ND- och NSD-d<irrar kan levereras med lis.

Fcir dorrar i gemensam viigg finns siirskilda karmar.

Betrdffande anvdndning av ND- eller NSD-dcirrar som avstdngning i

brandteknisk klass A 60, se bilaga C.

Betriiffande fcirvaring av demonterad skyddsrumsmateriel, se 5:15'

Avstlnd mellan iippningar och till angrAnsande konstruktionsdel

Mellan tvi <ippningar mindre iin 0,05 m2 i skyddsrums omslutande stomme

godtas ett minsta avstin d av 0,2 m. overtrycksventiler godtas dock med ett

minsta centrumavstAnd av 0,3 m.

Mellan tvi oppningar stdrre iin 0,05 m2 i skyddsrums omslutande stomme

sodtas ett minsta avstind av 1.,0 m.
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:33
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Oppning mAste placeras pi tillriickligt avstind frAn angrdnsande konstruk-
tionsdel fcir att medge montering och sk<itsel av tillhcirande igensdttningsan-
ordning.

Diirr och g&ngvig till skyddsrum

Varje skyddsrum skall fcirses med minst en pA l?impligt sdtt anordnad dorr

mot det fria eller mot utrymme som inte ?ir skyddsrum.

Dcirr och gAngvng till skyddsrum skall ha en minsta fri bredd enligt tabell
2:33.

Tabell 2:33. Ftireskrlven minsta frl bredd ltir d6rr och gtngvnS fill skyddsrum.

Antal skyddsrumsplatser Minsta fii bredd
mm

Hrisst 100 platser
Hei en 100, dock hcigst 180 platser

850
1100

NSO - diirr

Horisontotsnitt

Hori sontqlsni tt

NSD 85/68
NSD 9',8
NSD 110/68
NSD L2LN8

NSDD 190/68
NSDD 19INS
NSDD 243t8

1130 1080
1180 1140
1390 1350
1510 r4.@
1130 1080
1130 1080
1390 1350

3Q
3N
400
410
344

850
910

1100
t2r0
1900
1910
2430

285
285
360
370
285
285
360

3&
400

a) D6n med demonterat trycke

Figur 2:33. Utrymmesbehov fcir uppstdllda ddrrar.
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:34

Gemensam gingviig till flera skyddsrum godtas om den har en fri bredd som
motsvarar summan av de minsta ftireskrivna fria d<irrbredderna. Alternativt
till en bredare dcirr kan tvA smalare dorrar viiljas.

Dcjrr till skyddsrum <ippnas utat, se dock :32f.

Dcirr mot det fria godtas om den iir skyddad mot klimatpiverkan under

I fredstid, t ex av ett vindfing eller genom inklddnad. Inklddnad bcir vara

demonterbar for att underlStta inspektion, vird och underhill av ddrren.

I Betriiffande utrymmesbehov for uppstdllda dtirrar, se figur 2:33.

Betriiffande gasfing, se :4.

Betrdffande f<irstdrkt utrymningsvdg, se :5.

D<irr kan inte ersatta reservutging eftersom d<irren dr utitgiende och
ddrfor liitt kan blockeras av rasmassor o d vid skada pA byggnaden.

Oppning i gemensam vigg

Oppning i gemensam viigg rnellan skyddsrum i grupp godtas om den forses

I med dubbla NSD- eller NSDD-d<irrar, dubbla SP-plitar eller betongelement

I enligt hgtr 2:34 a-b, med dubbla GSL- eller GSlOluckor med strAlnings-
skydd eller med ett skjutbart viiggelement enligt figur 2:35.

SKYDOSRUM

Snit t

NSD - diirr

NSD - diirr

Hori  sonto Isni  t t

34

Figur 2:34 a. Exempel pi godtagna igensittningar i gemensam viigg'
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SKYDDSRUM

Kt
I

500

f-,Boo)-----f
t l

Horisontslsni  t t
Oppning med betongetement, tYP BEG

SKYODSRUM

Snit t  A -  A

Figur 2:34 b. Exempel pi godtagen igensittningsanordning i gemensam

vagg.

:35 Slqjutbart Ydggelement

Fcir igensdttning av <ippning avsedd ftir fredsbruk godtas skjutbart vdggele-
ment monterat enligt figur 2:35 pl begrdnsningsveggens utsida eller pi
gemensam vdgg mellan tvl skyddsrum. Skyddsrum med sidant element i
gemensam vdgg betraktas som separata skyddsrum ifriga om gasfing,

elcentral, reservutgAng och f6rstdrkt utrymningsviig. Skjutbart vdggelement
kan limpligen utformas enligt civilfcirsvarsstyrelsens typritning.

Byget

t  ;Orogtino aSkruvhdtnent 
I I- - r - - - i T ^ \

&
l  :33tg . , '  I  , too8" , ' l lnoo

Stdtprofit

Skjutbort
vriggetement

Stdtprofit

Hjut
Bygel
Driineringsriir

Vertikotsnitt
Figur 2:35. Skjutbart vdggelement.

Det skjutbara vdggelementet er tungt och svlrhanterligt. Det

mandvreras d?irfdr normalt med hjiilp av block och draglina'

Skjutbart vdggelement dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Horisontotsni tt
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:36 Reservutging

:367 Allmdnna krav

tr
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I
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tr

:362

Skyddsrum skall fcirses med pA liimpligt sftt anordnade reservutgingar mot
det fria eller mot utrymme som inte iir skyddsrum. Varje skyddsrum skall ha
tvi reservutgAngar eller en reservutging med tunnel enligt :364. Skyddsrum
vars utgAngar inte kan blockeras av rasmassor frln ovan- eller niirliggande
byggnad fAr dock anordnas med en reservutging. Skyddsrum i grupp med
dubbla dorrar rnellan skyddsrummen enligt :34 flr anordnas med en
reservutg6ng till varje skyddsrum.

Vid bedrimning av risk fcir blockering rdknas byggnad som nirliggande om
avstAndet till reservutgingen iir mindre dn halva hush6jden.

Risk for blockering av skyddsrummets utgingar anses inte fdreligga
vid fritt liggande skyddsrum utan ovanliggande eller ndrliggande
byggnad. Skyddsrum kan behciva tvA reservutgingar iiven om
dimensionering mot ras enligt 3:25 inte behciver gdras.

Storlek och igensittning

ReservutgAng skall utfdras med en minsta fri bredd gAnger hcijd av 600 x 800

mm.

Igensdttning med betongelement enligt figur 2:363 eller med stdtvAgslucka
GSLO och strAlningsskydd godtas. Vid motfylld igensittning av reservut-
gingscippning (:366) godtas endast betongelement eller GSLO 6ffi x 900 om
den skyddas med sdrskilda betongelement och fogmassa.

Igensdttning vid reservutglng kan liimpligen utformas enligt civilfdrsvarssty-
relsens typritningar.

Igensiittningar fdr reservutgAng dppnas init skyddsrummet och kan
oppnas s6vdl inifrin som utifrin.

Stltkarm till reservutgAng med betongelement iir gasskyddsmateriel
av andra klass.

Fcir igensiittning av reservutging finns betongelement som iir typgod-
kdnda av statens planverk.

Placering

Reservutging skall placeras pi sAdant sett att utrymning sA lingt mdjligt
sdkerstdlls.

ReservutgAng bor placeras i skyddsrums begriinsningsviigg mot det fria eller
mot mark och om mtijligt pe motsatta sidor av byggnaden och pi stdrsta
m<ijliga avstind frin annan reservutgAng och frln ddrr som har fcirstdrkt
utrymningsvdg.

ReservutgAng placerad i begrdnsningsvdgg mot utrymme i byggnad godtas

om fcirstdrkt utrymningsvdg anordnas enligt :52.

ReservutgAng mot det fria bcir inte mynna hcigre dn 1.,0 m over fdrdig
mark.

n
!

:363

tr
tr
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d

t-,
Vy frdn skyddsrum

Sni t t  A-A
Vdggfjo(ktek 200mm

Sni t t  B -  B

Sni t t  A  -A
Vdggt jocktek 350mm

f ] l  h= 200mm d& vi iggen i ir  hi igst 250mm tjock

| |  
n 

I  r t  = 250 mm dd vi igqen of mer dn 250 mm tjock
LJ-J

Sni t t  genom betongetement

Figur 2:363. Exempel pi igensdttning med betongelement, typ BE.

En hdjdskillnad mellan golv och karmens underkant <iverstigande 1'0 m

godtas om viiggen under reseryutgingsoppningen f6rses med fasta steg eller

stege av material med god hillfasthet och bestdndighet. Stegen fir

demonteras i fredstid. Fasta steg godtas om de utfors av rundsting f 20 c 300

mm med en bredd av 400 mm och skjuter ut 150 mm frin viigg.

Reservutging bor placeras minst 1.,0 m frin inviindigt h6rn i skyddsrum-

met.

Ett fitt avstind av 1 m fordras for att man skall kunna sti pi vardera

sidan av reservutgingen och hjiilpa dem som skall ut.
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:364

:365

Tunnel

ReservutgAng med tunnel godtas om den mynnar pi ett avstind av minst
halva hushcijden frln ovan- eller eventuell niirliggande byggnad och i civrigt
ir anordnad enligt figur 2:364. Hushcijd beriiknas enligt byggnadsstadgan.

Som minsta tunneltviirsnitt godtas 1000 x 1000 mm eller @ 10fi) mm.

Betriiffande stigschakt till tunnel, se :365.

Kulvert som inte innehAller farlig vara eller verksamhet eller riskerar att
dversviimmas godtas som reservutgiLng om den uppfyller vad som anges f<ir
reservutging med tunnel.

Uppst i  gn i  ngst  ucko

Stigschokl
Beton gelement
et ter  6SL0

SKYDDSRUI.I
6enomst ick O?5 Alternat iv

ptocefrn9 0v
genonrst ic  k

Sni  t t
Figur 2:364. Exempel pA reservutgAng med tunnel.

Stigschakt

Reservutglng med stigschakt anordnad enligt figur 2:365 godtas.

Som minsta innermitt pi uppstigningslucka godtas 570 x 570 mm eller / 600
mm.

Stege eller stegjdrn utformade enligt :363 godtas.

Snitt A-A
Figur 2:365. Exempel pA reservutgAng med stigschakt.

I vissa fall kan det vara ldmpligt med en tiit uppstigningslucka f<ir att
f<irhindra vatteninldcknine vid t ex snosmdltnins.

| = tooo
l - . ^

- J  l A

Fott :  mrn 17o
mox 157.

38
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:366 Motfyllning

ReservutgAng som mynnar under mark godtas om den motfylls enligt figur
2:366medsingel eller liknande driinerande fyllnadsmassor och om avstAndet
mellan marknivAn och underkant reservutgAng inte Ar sttirre An 12fi) mm.
Over motfyllning godtas t ex plattor med sttirsta mitt 500 x 500 mm eller
asfaltbelAggning med en tjocklek av hogst 50 mm.

Pton Sn i t t  A-A
Figur 2:366. Exempel pi reservutging med motfyllning.

Igensdttning med GSLO-lucka godtas inte vid motfylld reservutgfing,

se :362. Dock godtas GSLO 600 x 9(X) om den skyddas med

betongelement och fogmassa.

Vid reservutging under mark bcjr risken f<ir vatteninlickning i

skyddsrummet sdrskilt beaktas. Det dr lnmpligt att teta motfylld

reservutging bAde frin insidan och utsidan redan i fredstid'

Motfylld eller pi annat sett dold reservutging utmdrks med skylt

utvdndigt pi fasaden, se tabell 5:25.

GASFANG

Allminna krav

Vid minst en inging till skyddsrum skall gasfing anordnas pi liimpligt siitt sA

att enstaka ut- och inpasseringar vid BC-fara mdjliggdrs. GasfAng fir inte

hindra normal passering nir BC-fara inte fcireligger.

Permanent eller monterbart gasfing anordnat enligt :42 respektive :43

godtas.

Vid skyddsrum i grupp med dubbla dorrar mellan skyddsrummen enligt :34

godtas ett gasfing fdr tvir skyddsrum.

Permanent gasf&ng

Permanent gasfing bcir ges sA liten area som mojligt.

I permanent gasfings inre viigg godtas GD- eller GDD-dorr.

..4

:41

I
E
n

42:
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Det permanenta gasfingets area och utformning bestdms i vissa fall av
skyddsrummets fredsanviindning. Krav pA fri ddrrbredd kan t ex
medfora att parddrrar anvdnds. GasfAnget bor dock vara litet fdr att
medge effektiv luftomsdttning.

Vid utformning av permanent gasf6ng mAste hdnsyn tas till utrymme
fdr ddrrslagning eftersom ddrrarna i gasflngets inre vdgg Oppnas mot
gasfinget.

:43 Monterbart gasf&ng

Monterbart gasfing anordnas i princip enligt figur 2:43.

Monterbart gasfAng som betjinar hdgst 200 skyddsrumsplatser godtas om det
utfrirs med en area av ca 1,2 m2. Monterbart gasfing som betjdnar fler iin 200
skyddsrumsplatser godtas om det utf<irs med en area av ca 2,4 m2.

Anslutningsytor mellan monterbart gasfing och vigg mlste med hiinsyn till
gastiithet vara sliita och fria frln elkablar, rtir o d.

Ljuspunkt

Monterbori gosfdng
ned infostningsdon
entigi tiltverkoren

Frdnl uflskonol
frdn Tt

Diirr

Striimstiillore
0Yertry(ksventi I

Vy fr&n skyddsrummets insido

Figur 2:43. Exempel pi anordningar vid monterbart gasfing.

Monterbart gasfAng placeras pi tillriickligt avstind frin hdrn si att montering
kan ske och sA att utrymme fcir in- och utpassering erhills.

Ritning dver monterbart gasfing och eventuella ingjutningsdetaljer
samt monteringsanvisningar tillhandahills av tillverkaren.

GasfAng finns i olika h<ijder som iir anpassade till NSD-ddrrarnas
h<ijder.

Monterbart gasfing dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Betrdffande genomluftning, se iiven figur 4:1la.

I
l , /

/{
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:5

:51

UTRYMNING

AllmAnna krav

Utrymningsvdg skall anordnas sA att risken for blockering vid ras begrdn-
sas.

I Vid planeringen av skyddsrummets utrymningsviigar bdr efterstrevas att

I dessa blir si korta som mcijligt.

Ftirstirkt utryrnningsvfl g

Fcirstdrkt utrymningsveg skall anordnas vid minst en d<irr till skyddsrummet'
Fdr skyddsrum i grupp med dubbla dcirrar mellan skyddsrummen enligt :34

skall ftirstirkt utrymningsvdg anordnas vid minst en ddrr per tvi skyddsrum.

Frirstiirkt utrymningsvdg skall ocksi anordnas for reservutg6ng som mynnar

inom byggnad.

Frirstiirkt utrymningsvig anordnas normalt till det fria.

Vid skyddsrum ovan omgivande marknivi godtas dock vid stcirre avstind till
det fria zin 10 m i stdllet ett fdrstarkt takbj?ilklag over ett omride om minst

20 m2 utanfor dtirr- eller reservutgingsdppningen.

Forstiirkt takbjiilklag godtas om det har en minsta utstriickning av 2,0 m frin

dorr- eller reservutgAngs<ippning enligt figur 2:52a om inte skyddande vdgg

enligt 3:41 stir niirmare.

Figur 2:52a. Exempel pi fdrstdrkt takbjnlklag vid skyddsrum ovan omgivan-

de marknivi. Ll.LZochL3 iir minst 2,0 m och den forstdrkta arean minst 20
61.2

Vid skyddsrum under omgivande marknivi godtas att den fcirstdrkta

utrymningsviigen antingen anordnas till det fria eller via trappa upp till en

nivi i eller over omgivande markplan, se figur 2:52b.

Med skyddsrum under marknivAn avses i detta sammanhang skyddsrum vars
golv ligger minst 1,0 m under omgivande marknivi.

tr
n

:52
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Fri rst i i rk t  b lotk log

med
elter over
omgivonde
morkplqn

Dorr et ter  reservutgdng

Sni t t
Figur 2:52b. Exempel pi forstiirkt utrymningsviig vid skyddsrum under
omgivande marknivi. L iir minst 2,0 m.

Forstiirkt utrymningsviig anordnas i ovrigt enligt 3:42.

MATERIAL I SKYDDSRUM

Allmiinna krav

Fast bekliidnad, ytskikt och inredning i skyddsrum skall vara si beskaffade
att de vid vapenverkan och brand inte lossnar, faller sdnder, uts<indrar giftiga
gaser eller fcirorsakar lukt eller andningsbesvdrande damm.

Trd godtas i begrinsad omfattning, t ex reglar pA betongvegg om pi reglarna
anbringats beklddnad med ytskikt enligt :62.

Golvmaterial som iir kinsliga fcir vatten godtas inte.

Material som inte godtas vid skyddsrumsdrift iir bl a keramiskt
material, puts, cellplast, tegel, ldttklinker och gasbetong.

Betrdffande material for skyddsrumsanviindning i fredstid, se 1:52.

Betriiffande krav pi infiistningar, se 3:35.

Brandtekniska krav

Inviindiga takytor skall utforas med ytskikt av klass I, anbringat pl
obriinnbart material eller pi tiindskyddande bekliidnad.

Invindiga vdggytor skall utftiras med ytskikt av ldgst klass II.

Golvbeliiggning skall vara av obrdnnbart material eller annat fdr utrymnings-
vAg godkiint material.

Viiggar av inredningskaraktiir sisom dcirroverstycken och TC-vdggar samt
installationer och inkliidnader for dessa skall utfdras av material med ytskikt

av ligst klass III.

Betrdffande brandteknisk klassificering, se SBN.

BetrAffande ND- och NSD-dorrar som avstiingning i brandteknisk
klass A 60, se bilaga C.

I
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:63

Utover ovan ndmnda minsta brandtekniska krav gdller vid fredsan-

viindning av skyddsrum SBN:s krav.

V[rmeisolering

Skyddsrum skall anordnas si att avledning av overskottsviirme frin de

skyddssokande genom viiggar och tak inte forsviras.

Det godtas att vdrmeisoleringen placeras pi utsidan av skyddsrummet sa att

betongens vdrmekapacitet utnyttjas frir att begrdnsa temperaturcikningen

under skyddsrumsdrift. Dock godtas iiven en ldtt demonterbar isolering pA

insidan av viiggar och tak. Vid betonggolv direkt pi mark eller mot kallt

utrymme godtas isolering ovanpi skyddsrumsgolvet.

TORRKLOSETT

En torrklosett (TC) skall anordnas for varje pibdrjat 30-tal skyddsrumsplat-

ser. For fredsbruk anordnad vattenklosett fir inte inriiknas.

Det godtas att torrklosettavdelning ventileras over gasfAng och i vissa fall

6ver <ivertrycksventiler placerade inom TC-avdelningen, se 4:1L och

4:132.

Fcir att ventilationen av TC skall bli tillfredsstdllande kan TC-

avdelningen t ex forses med sdrskilt undertak eller avskiirmning som

ansluter till skyddsrumstaket. Mellanviiggar avslutas ca 100 mm frin

tak eller frirses med ett hal d 200 mm vid tak. Luftspalt anordnas vid

golv, liimpligen under dorren.

Skiirmvdggar infiists enligt 3:35.

Betriiffande belysning i TC, se 4:44.

Betriiffande utrustning for TC, se 5:11.

!
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3 BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Fdreskrifter markeras med en kvadrat till viinster om varje textrad'

Exempel p& ldsningar och metoder samt allmdnna rid saknar kvadrater.

Kommentarer markeras med vdnsterindrag.

:0 FORTEXT

Den byggande har frihet att antingen tilliimpa kapitel 3 eller 3.{ vid

skyddsrummets dimensionering. Om kapitel 3 anviinds gdller samtidigt avd 2

i SBN. Om kapitel 3,{ anviinds giiller i stdllet avd 2 A i SBN.

ALLM/|NNA KRAV PA SKYDDSFORMAGA

Byggnadkonstruktion som ingAr i skyddsrum, tillhtirande grundkonstruktion

och anslutande konstruktion skall anordnas sl att avsedd skyddsfcirmiga

erhills.

Kravet anses uppfyltt av en armerad, massiv betongkonstruktion anordnad

enligt SBN och ddri iberopade bestiimmelser och med de kompletteringar

som anges i fdreliggande bestiimmelser. Annan konstruktion som ger minst

lika gott skydd kan godtas efter sirskild provning.

Fdreskriften giiller skyddsrumsfunktionen. FOr skyddsrummets fredsan-

viindning giiller SBN.

Kravet pA skyddsfdrmlga innebiir att skyddsrummet skall ge avsett

skydd mot samtliga de verkningar som innefattas i begreppet

vapenverkan. Med hiinsyn till skydd mot st0tveg och ras stiills krav pA

viss energiupptagande och lastupptagande fcirm6ga hos skyddsrum-

mets stomme. Kravet pl skydd mot splitter, joniserande strilning och

brand medfdr att golv, vdggar och tak mAste vara av ldmpligt material

och ha tillriicklig tjocklek' Kravet pA skydd mot BC-stridsmedel

medfdr krav pA viss tiithet hos skyddsrummet.

St6tvAgor och nedrasande byggnadsmassor ger dynamisk piverkan pA

skyddsrumsstommen. Angivna statiska ekvivalentlaster bedoms till-

sammans med krav pi minsta tjocklekar, minsta armeringsmdngder,

material m m ge konstruktionen avsedd skyddsf<irmAga mot dessa

piverkningar.

F6r att underldtta tilldmpningen av kapitel 3 redovisas tre konstruk-

tionsexempel i bilaga F.

LASTFORUTSAI-TNNGAR

Aktuella lastfall

Skyddsrum och derav berdrda delar skall dimensioneras for lastfall vid

fredsanviindning, lastfall vid skyddsrumsdrift, vapenlastfall och raslastfall.

Angivna laster fdr vapenlastfall och raslastfall iir reducerade sa att
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:22

:23

:24
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berdkningsmetoder baserade pi tilllAtna pikiinningar for vanligt
lastfall skall kunna tilldmpas.

Raslast och vapenlast kombineras inte.

Lastfall vid skyddsrummets fredsanvindning.

Skyddsrum dimensioneras fcir vid fredsanvdndning upptriidande laster
enligt SBN.

Lastfall vid skyddsrumsdrift

Golvbjrilklag i skyddsrum skall dimensioneras fcir vanligt lastfall enligt SBN
I med en vertikal utbredd bunden last frin skyddssdkande av 3 kN/m2. Fri last
och nedbcijning behciver inte beaktas.

Vapenlastfall

Vapenlastfall dr en kombination av jiimnt utbredd vapenlast enligt tabell
| 3:24,halv last enligt :23 och halv vanlig last enligt SBN, dock inte vindlast.

Vapenlastfall betraktas som vanligt lastfall. Vapenlast riktad mot respektive
frin skyddsrum iir skilda lastfall och fdrutsdtts ddr annat inte anges var fcir sig
pAverka hela skyddsrummets utsida och vinkelriitt mot konstruktionsdelens
plan. Farlig laststiillning beh<iver inte beaktas.

Vapenlast pi till skyddsrum anslutande konstruktionsdel beaktas inte. Dock
skall vapenlast pi anslutande skyddsrum beaktas vid dimensionering av
gemensam vdgg mellan skyddsrum och tillh<irande grundkonstruktion. Last
enligt :23 som dr motriktad vapenlasten medrdknas inte. Tillfellig dverlast pi
mark av t ex trafiklast eller egentyngd av rasmassor beh<iver inte beaktas.

D Tabell 3:Z Fiireskrivna vapenlaster

n
tr
tr
!
I
tr
tr
D
tr
tr
!

Konstruktionsdel Vapenlast riktad

ffi,tjfroo"u' [(7-sfraasrum
Skvddsrumstak, biiilklas mellan

ikyddsrum ovaripi va-randraa) 25 4
Besriinsninssviiqs

;tan motlvllnii'sb) 25 4
med motfi,llninEb) 12.5 0
gemensam vdg{mellan skyddsrumat 50 4

Golvkonstruktion
Tunnel och stigschakt i reservutgingc)

L-astan taganden enli1o,t :241

46

a) Konstruktioqslglen dr.yttre begriinsning fcir vardera skyddsrummet, dvs laster-. 
na beaktas vid dimensiirnerine-av bidaikvddsrummen.

b) Vid delvis motfylld vZiqq och Iluttande mdrk. se fieur 3:24.
c) Anslutninqen tifl beeriinsninssvass dimensioneras Trir en kraft av 100 kN ver-' 

kande i viggens plai men i 6vrig-t-med godtycklig riktning.
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4kN/m2

Rn
I

25kN/n2 lkN/n2

l2,5kN/ n2 12,5kN/nz

Snit t
U
tr
!

Figur 3:24. Vapenlast vid delvis motfylld viigg och sluttande mark.
Fyllningens hojd rdknas till den liigsta punkten inom 2 m frhn skyddsrums-
viggen.

Vapenlastens inverkan som civerlast pi mark iir fcir motfyllda viiggar

beaktad genom lastvdrdena i tabe[ 3:24.For golv dr denna inverkan
beaktad i :241.

:241 Vapenlastmotgolvkonstruktion

D Golvkonstruktion skall dimensioneras fcir en uppAtriktad utbredd vapenlast.

D Vid bestdmning av denna beaktas markens egenskaper, grundldggningsme-

I tod och risk for luftrum under konstruktionen.

F<iljande indelning i fyra huvudfall fcir bestiimning av vapenlast pA
golvkonstruktion godtas.

Om undergrund inom ett djup av 5 m under golvplattan bestAr av material
som kan hiinforas till olika huvudfall tilldmpas det ogynnsammaste fallet. Vid
varierande grundldggningsfcirhillanden under samma skyddsrum fir olika

huvudfall tillldmpas for skilda delar av golvplattan. Vdrmeisolering eller

I driineringslager under golvplatta piverkar inte val av huvudfall. Detta gdller

I iiven vid utbyte av tyngre material som sand eller grus mot lettare, t ex

I liittklinker eller slaggprodukter.

Vapenlasten verkar uppit mot konstruktionens undersida. Halva
egentyngden fir dArftir frinrdknas i vapenlastfallet.

Eventuellt vattentrvck adderas med halv storlek.

Huvudfall l

Till huvudfall t hdnfors golvkonstruktion:

a) direkt pi berg, spriingbotten, pi fyllning av sprdngsten eller

I U) pa grus, fast lagrad grov- och mellansand eller pi fyllning diirav

I med storre grundliiggningsdjup iin 1,0 m under den marknivi som omger
skyddsrummet.

Golvkonstruktion enligt huvudfall I belastas inte av vapenlast.

Huvudfall2

Till huvudfall 2 hiinfors golvkonstruktion:

I a) pa grus, fast lagrad grov- och mellansand eller pi fyllning diirav med

{

Del uton motfyt tn ing

SKYODSRUM

Del med motfyt tn ing-
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med grundldggningsdjup mindre iin eller lika med 1,0 m under omgivande

marknivi eller

b) pi lost lagrad grov- och mellansand, finsand eller silt dir luftrum under

golvplattan pi grund av siittningar inte kan befaras.

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

Huvudfall3

Till huvudfall 3 hiinfors golvkonstruktion p6 lera diir luftrum under

golvplattan pA grund av sattningar inte kan befaras.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 3 belastas av en vapenlast

q =  2 5  +  7 '  0 , 5 '  d  -  3 '  c " ( k N / m 2 )
dock minst 5 kN/m2 och hcigst 25 kN/m2

Beteckningar:

f medelvArdet av lerans tunghet i kN/m3 ovan grundldggningsnivin

d det storsta avstandet mellan golvplattans grundldggningsnivi och omgi-

vande marknivi i meter

cu medelvardet av den odrdnerade lerans skjuvhAllfasthet i kPa inom ett

djup av 0,7 ginger golvplattans bredd.

Huvudfall4

Till huvudfall 4 hiinfcirs golvkonstruktion:

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

b) diir utrymme anordnas under golvplattan med undantag f6r

1) kulvert som iir dimensionerad f<ir en utatriktad utbredd vapenlast

av 25 kN/m2 och som har minimidimensioner samt minimiarmering

som reservutgingstunnel

2) hcigst 5 ledningar under skyddsrumsgolv med hogst 150 mm

inviindig diameter och centrumavstAnd minst 1,0 m och

3) ledningar under skyddsntmsgolv i liigst tryckklass PN 4'

Golvkonstruktion enligt huvudfall 4 belastas av en vapenlast 25 kN/m2'

Dessutom beaktas vid huvudfall 4 ett lastfall med vapenlast riktad mot tak

och begriinsningsviggar i skyddsrummet men ingen vapenlast mot golvet'

Detta lastfall kan vara dimensionerande for grundkonstruktionen'

Raslastfall

Skyddsrum och fcirstiirkt utrymningsviig skall dimensioneras fcir den verkan

som uppstAr di ovanforliggande eller intilliggande byggnad rasar pl

skyddsrummet. Om ovanforliggande eller intilliggande byggnads hojd inte

overstiger 6 m riknat frin skyddsrumstakets dverkant behdver denna

pAverkan inte beaktas.

Fcirstiirkt utrymningsvdg skall dock alltid dimensioneras fcir en raslast av

minst 25 kN/m2.

Verkan av ras pi kringliggande mark och pa till skyddsrum anslutande

tr
tr
n
D
n
tr
n
D
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konstruktion beaktas inte. Dock skall verkan av ras pi anslutande skyddsrum

beaktas vid dimensionering av gemensam vigg mellan skyddsrum och

tillhcirande grundkonstruktion.

Verkan av ras frAn intilliggande byggnad skall beaktas intill avstAndet h/3

frin byggnaden. Byggnadsh<ijden (h) beriiknas i princip som hush<ijd enligt

byggnadsstadgan, men h<ijden rdknas frAn skyddsrumstakets <iverkant.

Framtida byggnad skall beaktas i de fall sidan kan fcirutses, t ex genom att

den 6r angiven i stadsplan.

Verkan av ras fren ovanliggande och intilliggande byggnader skall berdk-

ningsmdssigt antas kunna f<irekomma samtidigt pi skyddsrummet' Dock

adderas inte verkan frin olika byggnader som ber<ir samma del av

skyddsrummet.

Det godtas att verkan av ras beaktas som en ekvivalent statisk raslast med

vertikal riktning pA skyddsrumstaket enligt :251-:253. Raslastfall utgcirs

ddrvid av raslast, halv last enligt :23 och halv vanlig last enligt SBN. dock inte

vindlast. Raslastfall betraktas som vanligt lastfall.

Raslast frln ovanliggande byggnad

Raslasten (qJ frin ovanliggande byggnad fir berdknas som

9o=0,7 * \/hl-(kN/m2)

Beteckningar:

A skyddsrummets area under huskroppen inklusive begrdnsningsvdggar
(m')

Q egentyngd (kN) jemte nyttig last hos den del av byggnaden som ligger

ovanfdr arean A

h, vertikalt avstind i meter mellan byggnadens tyngdpunkt (angreppspunk-

ten f<ir Q) och skyddsrumstakets overkant. Tyngdpunkten beriiknas fdr

den del av byggnaden som ligger ovanfor skyddsrummet.

Fdr hus med jdmn massfdrdelning som normala bostads- och kontorshus
fir h, sdttas till halva byggnadshcijden.

Nyttig last fAr reduceras enligt SBN:s regler fcir lastnedrdkning.

Raslast frln intllliggande byggnad

Raslasten (q) frAn intilliggande byggnad flr beriknas som

9i = 1,5' r,6l(wl-).
Beteckning:

h, den st<irsta byggnadshojden i meter hos befintlig eller planerad intillig-

gande byggnad. Byggnadshojden h' rdknas frAn skyddsrumstakets 6ver-

kant.

Raslasten frin intilliggande byggnad fir berdknas enligt :251 om egentyngd

och nyttig last dr kdnda eller tillfdrlitligt kan anges. Ddrvid berdknas kvoten

Q/A som genomsnittsviirdet for den del av intilliggande byggnad som iir

beldgen ndrmare skyddsrummet iin hi/3.

:251

:252



322 rB 78

:253
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Framtida byggnads hrijd erhills ur stadsplan eller annan detaljplan over
omrAdet.

Dimensionerande raslast

Dimensionerande raslast q6 berdknas enligt reglerna i figur 3:253 som det
stdrsta lastviirdet inom respektive lastyta fcir inverkan frAn ovanliggande och
intilliggande byggnader.

Hus 0 Hus 2

0m-
rdde

Dimensimeronde rostost q6

fl
m
N
w

q0  (Qo  red )

den storstq ov q0 och Q1 (Q6196 och Qlredl

den storsto qv q0 och Q2 (Qg1s6 och Q2red)

den storsto ov Q0, Ql  och Q2 (Q'r .d,  Qlred och Q2redl

Figur 3:253. Bestdmning av byggnadshojd h och dimensionerande raslast qo.
Raslast frin hus 0, 1 och 2 betecknas q6, q1, respektive q2. Vdrden inom
parentes avser last pA bjelklag.
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I Frir viigg, pelare, balk och grundkonstruktion fir raslasten inte reduceras.

I f<ir Uiattlag fir raslasten reduceras till q,.0.

Fcir berdkning av q,"6 giiller:

g r e a = 9 ' b r r a a l ' n

g r e a : g  d i b > n

Beteckningar:

I q raslast enligt :251 och :252 for ovanliggande respektive intilliggande
I byggnader.

b det minsta avstendet i meter mellan upplagslinjerna hos betraktad
bjiilklagsdel. Upplagen skall till minst 70Vo utgdras av bdrande vdggar

eller balkar dimensionerade fcir oreducerad raslast q. Del av upplagslinje

som inte ir understcidd pi detta siitt f6r ha en l6ngd av hdgst b/3, dock

godtas L,5 m.

n antalet vAningar ovan skyddsrunlstaket i byggnad varifrAn q hdrrdr. Fdr

intilliggande byggnad viiljs n : i.
Reduktion av raslast pi bjiilklag motiveras av att krafter som byggs

upp i rasmassorna dverfdr viss last direkt till sttid.

MATERIAL OCH DIMENSIONERING

Material

Skyddsrumskonstruktion skall utfciras pA sidant sitt och av sidant material

att avsedd skyddsfdrmAga erhills.

Betong i liigst hillfasthetsklass K 250 och utfrirandeklass II samt med ballast

av naturligt stenmaterial godtas.

Armering av varmvalsat stll av kvalitet h6gst Ks 60 eller Ks 605 godtas.

Svetsning av armering godtas inte. Golvkonstruktion vid huwdfall 1 som inte

upptar grundtryck som uppkommer av vapenlast eller raslast samt dverskikt i

tvlskiktsgolv fir dock utforas med annan armering.

Kallbearbetade armeringskvaliteter, t ex Ps 50, Ns 50 och Nps 50, har

liten tdjningsf<irmega och fir diirfor inte anvendas i konstruktion som

utsdtts fdr vapenlast eller raslast.

Tillltna ptkinningar och krafter

AllmAnna krav

Vid vapenlastfall, raslastfall och lastfall vid skyddsrumsdrift skall tillltna
plkiinningar och krafter f<ir vanligt lastfall enligt SBN tilliimpas om inte

annat anges. Fcir armering av Ks 60 och Ks 605 skall dock tillltna
dragp6kiinningar reduceras tlll 80Vo.

Grundplkdnningar och pfrllaster

Vid vapenlastfall och raslastfall fir dubbla viirdet av i SBN angivna tillAtna
grundpikdnningar och pAllaster fdr vanligt lastfall anvdndas.

tr
u

:321
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PAhdngslaster orsakade av s k negativ mantelkohesion eller mantelfriktion
behover inte kombineras med vapenlast eller raslast.

I SBN tillAtna grundpikdnningar och pillaster avser lingvarig last.
Fcir kortvariga laster av hdr ifrigavarande slag kan dubbelt si hciga
plkdnningartillAtas. Grundplatta, plint m m dimensioneras dock med
till6tna armerings- och betongpikdnningar enligt :321.

Birande system

Bdrande system och byggnadsdelar fcir skyddsrum skall utformas sA att
avsedd biirfdrmAga, deformerbarhet, sammanhAllning, stabilitet och energi-
upptagande fcirmiga erhills.

Oppning i skyddsrums stomme skall anordnas si att ftireskriven last kan

upptas av stommen. Kring dppning skall anordnas erforderlig ftirstdrk-
ning.

Skivkonstruktion eller annan liknande bdrande konstruktion helt eller delvis
utanfdr skyddsrummet fir inte utnyttjas fdr att bdra skyddsrumskonstruk-
tionen. Vigg eller pelare under skyddsrum fAr dock utnyttjas om de
dimensioneras f<ir horisontell vapenlast +25 kN/m2.

Momentfordelning i plattor b<ir viiljas sA att stddmomenten inte dverstiger
fdltmomenten.

Hiinsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhillning hos
konstruktionen har tagits genom de fciljande reglerna fcir dimensio-
nering mot genomstansning, minsta och stcirsta armeringsmengd samt
skarvning och ftirankring av armering.

Genomstansning

Dimensionering skall utfdras enligt "F<irslag till bestdmmelser fcir dimensio-
nering av betongplatta pA pelare jdmte utdrag ur kommentarer", K1-1964,
utgiven av Statens Betongkommitte, med foljande undantag. Om ry
(bestiimt enligt K1-1964) dverstiger 0,5 skall plattan skjuvarmeras. Diirvid
skall summan av de vertikala komponenterna till krafterna i skjuvarmering-
en uppgi till hela vertikalkraften. Skjuvarmering utftirs som typ 2 enligt
K1-1964.

Betongtjocklek och armeringsmingd

Betongkonstruktion skall vara massiv och ha en minsta tjocklek enligt tabell
3:34. Betongkonstruktionen skall armeras i tva vinkeketa riktningar enligt
tabell 3:34 med ett armeringsinnehAll inom grdnserna

. .  _  K + 3 0 o l
irlmin 

- 
[-fl[ 

/u

:
Pmax:  I  ' l lm in

K dr betongens normenliga kubhAllfasthet i MPa och o, armeringens strack-
grdns i MPa, dock hcigst 400 MPa.

:33

:331
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Fcir konstruktioner armerade med slutna byglar fhr p^umultipliceras med

(1 + 250 . p,) din

P , :

med beteckningar enligt figur 3:34a.

bv = bygelns bredd

hv = bYgetns hbjd

b = bolkbredd

d = ef fekt iv  h i i jd

s = bygtornos cenfrum-
ovstdnd

Av = oreon ov en byget-
stdng

Figur 3:34a. Beteckningar vid berdkning av p".

Fiireskriven minsta tjocklek och minsta armeringsmangd fiir betongkonstruktioner.

tr

D Tabell 3:34.

Konstruktionsdel Minsta
tiock-
li:k mm

Minimiarmerinq
Placering Beriiknas Pi

skvddsrumstak 3oo
Ftiista.t t takbjiilklag tiver utrymningsviig . ?W
Biiilklas mellah skvcldsrum ovanpe varandra zuJ
MeUanSialklas i tviviningsskyddsrum,' 

it-vdainai Siattclae lso
c,Jiil."*I"itttio".-hivudfall I 100 (200)a)

bida kanter
underkant
bida kanter

underkant
dverkant

overkant
centrisk

bAda kanter
bida kanter
bada kanter

centrisk

beda kanter
centriskt
bAda kanter
se :51

se :55

effektiv h<iid
effektiv hdjd
effektiv hdid

effektiv h6id
effektiv h<iid,
dock minst
100 mm
effektiv hdid
skikttjockl!ken

effektiv h<iid
effektiv h<iid
effektiv h<iid

viiggtjockleken

200 mm
200 mm
effektiv hciid
tiockleken, dock
riinst 100 mm
200 mm

Colvkonstruktion, huvudfall 2-4
Overskikt i tvAskiktsgolv
Begriinsningsvdgg ,,- utan motlvllnlng",
- med motfillninp) eller skvddad
- semensani vdgf mellan skYddsrum
Intervds,s i skyclilsrum, bdrande viigg

i f<irsiiiikt uirymningsviig,
skvddande vdgg

Stiss'chakt och rElervutgingstunnel med
- r?ktaneuliirt tvdrsnitt
- cirklulSrt tversnitt
Balk
Kapitel, forstirkningsplatta, kontrefort

Kringgjutning av r<ir

?n
350
zffi
400

150

150

i'
100

a) Tiocklek 200 mm gdller frir del av bjiilklag som medrdknas fdr upptagande av grundtryck
' 

frhn vapenlast ellei raslast.
Ut tia- ailviJmottyiiA vagg och sluttand€ mark, se figur 3:34b'

tr Fiiltarmering fir inte avkortas eller utglesas. Storsta tillitna avstend mellan

tr parallella armeringsstiinger iir 4(X) mm. Oarmerat tdckande betongskikt mot

tr skyddsrums insida fir vara hogst 50 mm tjockt'
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uton mot- Det uton
fyt tn ing fyt tn ing

SKYDDSRUM

Oet med not fyt tn ing

tr
tr
tr

Sni t t

Figur 3:34b. Minsta vaiggtjocklek vid delvis motfylld viigg och sluttande
mark. Fyllningens h<ijd rAknas till den ldgsta punkten inom 2 m frln
skyddsrumsvdggen.

Minsta tjocklek och minsta armeringsmdngd har bestdmts bland annat
med hiinsyn till skyddet mot joniserande strilning, splitter, genomslag
av enstaka nedfallande byggnadsdelar samt andra belastningar som
inte beaktas berdkningsmdssigt. F0reskriften om minsta och stdrsta
armeringsinnehill avser siikerstdlla konstruktionsdelars seghet och
deformerbarhet.

Infistning

NlmAnna krav

Beklddnad, beldggning, icke bdrande innervdgg och sidan inredning eller
installation som inte demonteras i samband med iordningstdllande av
skyddsrum skall fiistas pi betryggande siitt si att den inte slits loss vid
vapenverkan och fdrorsakar personskada. Kravet gdller inom hela skydds-
rummet oavsett var infiistningen sker. Kravet gdller iiven fdremilets egen
styrka och sammanhAllning.

BdrfdrmAgan hos infdstning och sammanhillningen hos infiist fdremil skall
pAvisas genom beriikning eller provning. Provningsmetod skall godkiinnas av
civilfdrsvarsstyrelsen.

Fdr berikning godtas fcirutsittningen att konstruktionsdelen frAn hastighe-
ten 15 m/s retarderas med 1000 m/s2 till stillastAende. AtergAende r<irelse hos
konstruktionsdelen behciver inte beaktas. Plastisk deformation och glidning
fir tillgodorlknas.

Infdstning som dimensioneras och utformas enligt :352 - :353 godtas.

Monterbar pelare utformad enligt :43, icke biirande innervigg utformad
enligt :44 och andra av civilfdrsvarsstyrelsen eller fdrsvarets forskningsan-
stalt slrskilt godkiinda komponenter med tillhdrande infiistningsanordningar
behciver dock inte dimensioneras enligt :35.

Fdr t ex infdstning av lysrcirsarmaturer och radiatorer har civilfdr-
svarsstyrelsen tagit fram typritningar.

:35

:351
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:352 Dimensionering av infistning

Infdstning dimensioneras fcir en statisk dragkraft F betraktad som vanlig

last.

F :  k  . m  ( k N )

Beteckningar:

k koefficient enligt tabell 3:352

m infdst massa i kg

Kraften F fcirutsdtts angripa i foremalets tyngdpunkt och vara riktad

vinkelriitt mot konstruktionsdelens plan. Kraft frAn ett fciremil fir fdrdelas

pA flera infiistningspunkter.

Tabell 3:352 Koefllcent k samt hiigsta godtagna m&;sN mur per inllistntngspunkt
vid olika infistningstyper

Infastningstyp Bmu

kg

k

hU
1
a

3

4
5
6

7

lnpiuten infristning
SlSi rundsfAns
Skruv med hivud och bricka
Ankarskena med fcirankring

Inborrad inftistning
Expanderskruv
Keiniskt ankare
Skruv fdst i fibemluse,
nvlonpluss eller i trlVirke
Annah iifiistningstyp

Storleken pA koefficienten k beror dels pl den uppbromsning som

konstruktionen flr efter vapenverkan dels p6 infiistningens tdjbarhet.

Storleken pi m-* och k i tabell 3:352 grundar sig pA erfarenhet frin

fcirsdk och avser infestning av stel massa.

Ingjuten infiistning

Infistning typ 1-3 utfors med en ingjuten ldngd av minst 140 mm,

fdrankringen inte inrdknad, se figur 3:352.

Infdstning typ 1 utfors av sl6t rundsting av allmdnt konstruktionsstel, t ex stal

SS 1411 som bockats 90".

vid infastning typ 3 fcirses skruvhuvudet med anordning som fdrhindrar

rotation, t ex tandade spir eller hakar.

Inborrad infiistning

Infdstning typ 4-6 dimensioneras och utfcirs enligt forekommande typgod-

kiinnande och monteringsanvisningar , dock med ett minsta monteringsdjup

av 50 mm. Om det infdsta foremAlets totala massa er stOrre iin 5 kg fordelas

infiistningskraften pi minst tre infiistningspunkter. Infiistningarna placeras

om mojligt oregelbundet fcir att minska risken f6r att en spricka skall gi

igenom flera infdstningar.

Annan infiistning

Till infiistning typ 7 hdnfors bl a infiistning med skjutspik, skruv i plastplugg

och fuktbestindigt lim.

40
25
15

10 I
. l
0,1

0,2
0,4
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

Friremil med total
massa >5 ks fdsts i
minst 3 infditnings-
punkter

))
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SKYDDSRUMI SKYDDSRUM
f

Typ 1 Stiit rundsidng med gringod del

Ldsnutter

Skorvhytso

SKYODSRUM
Ev. monteringsptdt

Spikhdl  2+2 st

t > d

Snitt A-A
med fiironkring

Typ 2 Sknuv ned huvud och bricko

SKYDDSRUM

Atternotivt utftlronde ov typ I och 2
ned skorvhytso

I 
SKYDDSRUM

l ^
l(4

Typ 3 Ankorskeno

Figur 3:352. Ingjutna infiistningar.

Beldggning pi golvkonstruktion

Armerad civerbetong godtas gjuten direkt pA golvkonstruktion utan speciell
infdstning.

Oarmerad beldggning som uppfyller kraven i 2:61 godtas gjuten direkt pi
golvkonstruktion om vidhdftningshillfasthetens karakteristiska vdrde dr
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:4

minst F enligt :352medk = 1,5. Beldggningens tjocklek fir tillsammans med

konstruktionsbetongens tiickskikt vara hcigst 50 mm'

Oarmerad betongbeliiggning utan speciella vidhdftningshojande
itgiirder kan normalt inte godtas med hAnsyn till risken fcir okontrol-

lerad fcirekomst av bomPartier.

SPECIELLA BYGGNADSDELAR

Skyddande vdgg och bjiilklag

AllmAnt

Skyddande konstruktion skall tillsammans med konstruktion som ingir i

skyddsrum ge avsedd skyddsformAga.

Skydd av begrdnsningsvigg eller diirr

Skyddsrumsv[gg som ir mindre iin 350 mm tjock och inte dr motfylld skall

skyddas av en skyddande konstruktion anordnad enligt figur 3:412a'

Viigg- och bjalklag som skall utgcira splitterskydd ftir ND-eller NDD-dorr

enligt2:32t skall anordnas enligt figur 3:412b.

Skyddande viigg fir vara beliigen hogst 5 m frin den del som skall

skyddas.

bjiilktog

v o q q (  I  l

SKYDDSRUT'1

Permonent gosfdng

Skyddon de

bjti l  ktog

Skyddonde voqg

:41

:4I1

:4t2

tr
tr

tr
tr
n
!

tr
tr

Ptqn
tr Figur 3:412.

tr
a) BegriinsningsvAgg i

b) ND-dcirr i skyddat

skyddat ldge.

liige.

0skyddod begrbnsningsvi iggr 

|  

. -

SKYODSRUM

Skyddod begriinsningsvogg
Sni t t  A-A

> l
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tr
tr
tr
!
tr

Oppning i skyddande konstruktion f'or ND-d<irr fir inte forekomma. Vid
skydd av begriinsningsviigg fAr <ippningar i skyddande viigg och bjiilklag
omfatta h6gst l0% av arean. Begriinsningen giiller fcir varje viiggdel och
bjAlklagsdel for sig, se figur 3:412a. Oppning med splitterskyddande
igensiittning medriiknas inte i oppningsarean.

Som skydd av begrdnsningsvdgg kan t ex tillfredsstiillande fcirankrat
150 mm tjockt fasadelement av betong med mellanliggande vdrmeiso-
lering utnyttjas.

Skydd av begrdnsningsvdgg mot farlig verksamhet eller vara.

Enligt 2:251 godtas att utrymme med farlig verksamhet eller vara avskiljs
frAn skyddsrummets begrAnsningsvdgg med en skyddande vdgg enligt tabell
3:34. Oppning i denna skyddande viigg godtas normalt inte. Avstindet
mellan begriinsningsviigg och skyddande viigg bor vara minst 100 mm.

Som fyllning i mellanrummet mellan vdggarna godtas t ex minst 1fi) mm
tjock mineralullskiva avsedd fcir motgjutning. Gasbetong godtas inte di
detta material dr for styvt. Formstag genom mellanrummet godtas endast om
vidhiiftning mot staget i den skvddande vdggen forhindras.

Fdrstiirkt utrymningsvig

Fcirstdrkt utrymningsvdg enligt 2:52 dimensioneras for raslast enligt :25. Den
behriver inte dimensioneras fcir vapenlast.

Betrdffande minsta tjocklek och armeringsmdngd, se :34.

BetrAffande forankring av armering, se :51.

Betriiffande anslutning till skyddsrummet, se :52.

Monterbar pelare

Monterbar pelare skall ha godtagbar stabilitet Aven vid viss uppbojning av
takplattan.

Skyddsrummets tak och golv skall dimensioneras mot genomstansning enligt
:331. Fotplit och lastt'ordelningsplit fir diirvid betraktas som pelare om de
dimensioneras fclr att civerfrira pelarlasten till betongen genom jiimnt
fordelat kontakttryck.

Monterbar pelare skall utformas sA att montering kan utforas av hogst tvi
personer med de verktyg som tillhor skyddsrummet.

Det godtas att monterbar pelare dimensioneras for centrisk last och med en
kniicklAngd lika med den fria hojden i skyddsrummet.

Storsta godtagbara massa fcir en monterbar pelare exklusive fotplit iir
60 kg.

Godtagen principiell utformning av monterbar pelare av stil visas i figur
3:43. Exempel pi monterbara pelare som uppfyller kraven redovisas pi
civilfrirsvarsstyrelsens typritningar.

:413

:42

:43

tr
tr
!
D

tr
D

tr
tr
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J|

Kfomto

Hylso med tock

Losifiirdetningsptdt
min 200 x 200 x 15

T -  topp

Monterbor petofe

Avtdngt hdi

T - topp

Lostfijrdetnings -
ptdt

:44

Sni i t  A -  A

Montefingsskf uv ovsedd
fdr hiijdjustering

Fotpldt (ev. ingjuten)

Vert ikqIsni t t
Figur 3:43. Monterbar stilpelare. Principiell utformning.

Icke birande innerviiggar

Fcir fredsanviindning erforderlig innerviigg utan bdrande funktion godtas

under forutsdttning att den kan demonteras enligt 1:52.

Icke bdrande innerviigg med tillriicklig styrka och med sAdan konstruktion

och infAstning att den vid eventuellt brott inte medfcir risk fcir personskador

eller orsakar skadlig dammbildning och som iiven i civrigt uppfyller kraven i

2:6 fin sti kvar vid skyddsrumsdrift. Ddrr i sidan viigg demonteras vid

iordningstiillandet av skyddsrummet. Detta b6r anges p6 skyddsrumsrit-

ning.

Exempel pi icke biirande innervdggar som fir sti kvar vid skyddsrumsdrift

redovisas pi civilforsvarsstyrelsens typritningar.

KONSTRUKTIONSUTFORMNING

Anordnande av armering och anslutning av konstruktionsdelar.

Armering i skyddsrum och forstdrkt utrymningsvAg skall anordnas si att

avsedd deformerbarhet och sammanhillning erhills inom och mellan

konstruktionsdelar.

Armering skall skarvas enligt sBN, dock rned en minsta skarvliingd av 2s, diir

s dr skarvliingd enligt SBN. Armering som berdkningsmdssigt upptar

dragkraft f6r skarvas med hogst varannan sting i samma snitt. Fdltarmering

:5

:51

n l
D
tr
E
C
tr
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I
!

I skall skarvas med skarvldngden 2s iiven vid mellanupplag. Sliit armering skall
I
I fcirses med iindkrokar.

Exempel pi anslutning mellan konstruktionsdelar med minsta skarvliingd
och fdrankringsldngd som uppfyller kraven visas i figur 3:51. I figurerna
betecknar A" armeringsmdngd.

L

o) Armer ing i  utdtgdende hi5rn

Armering ov gotvkonshukt ion
en t i g t  huvud fo t t l  som i n te
upptor grundtryck f rdn vopen-
losi  e l ter  rostost

c l

I  z ,  I
t f f i

SKYDDSRUM

b )  Armer ing i  indtgdende hr i rn

d) Anstutning ov innervogg, boronde vdgg i
fdrst i i rk t  utrymningsvog, skyddonde v i igg
somt skorvning ov fo l tormertng r  skydds-
rum ovef  mettonupplog

Figur 3:51a)-d). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelar i skydds-
rummets stomme. All armering iir inte redovisad.
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e l Mettonbj i i lk log i  tvdvdningsskyddsrum
sont overgotv i  skyddsrum

f I  Fbronkr ing ov petore i  bJatktog s0mt
ormer ing ov f iSrstc i rkningsplot to

^ lmrn  zs

mrn 2s'

S) Ej i i lk tog met lon skyddsrun h)  6emensom vcigg mel ton skyddsrum
ovonod vorondro

Figur 3:51 e)-h). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelar i

skyddsrummets stomme. All armering dr inte redovisad' *) Liingden beror av

momentnollpunktens ldge, jdmfor figur 3:51a).

:52 Tillskyddsrumanslutandekonstruktionsdel

tr Till skyddsrum anslutande konstruktionsdel skall anordnas si att brott i den

tr | anslutande delen inte skadar skyddsrummet.

Kontinuitetsarmering genom anslutningssnitt enligt figur 3:52 godtas till en

miingd motsvarande hiigstT5Vo av armeringen i skyddsrummets stomme om

anslutande konstruktionsdel inte dr tjockare iin motsvarande del i skydds-
rummet och samma armeringskvalitet anvinds. I annat fall godtas anslutning
om det pivisas att momentkapaciteten i den anslutande konstruktionen iir
hogst 75Vo av momentkapaciteten i skyddsrumsdelen.

61.



3:5 rB 78

b )

rH i

L

SKYDDSRUM

Mox 0,75Aq

Totol ormering
(Ao )

SKYDOSRUH

:53

:531

:532

!

C

Figur 3:52. Snitt genom mot skyddsrum anslutande pelare (a) samt viigg eller

bjelklag (b). All armering iir inte redovisad.

Ovanstiende giller iiven fcir t ex anslutande takbjiilklag i fcirstArkt
utrymningsviig samt anslutande skyddande vdgg och takbjiilklag men
inte f<ir anslutande konstruktionsdel som ingAr i intilliggande skydds-
rum.

Fogar

Allmiinna krav

Fog i skyddsrums stomme skall utforas pA sidant sdtt att skyddsfcirmigan inte

fdrsdmras. Rorelsefog tillats inte i skyddsrums stomme.

Vertikal giutfog

Vertikal gjutfog utford enligt figur 3:532a-d godtas under fcirutsdttning att

villkoren a) - c) uppfylls och att fogen inte placeras ndrmare initgAende horn

d n 1 m .

a) Ar byggnadsdelens tjocklek mindre lin 350 mm placeras fogen mitt fdr

blirande innervdgg eller balk.
b) Fog utan bakomliggande innerviigg eller balk utfdrs med en 20 mm djup

ldngsgiende fcirtagning.
c) Armeringsmiingden genom fogen utfdrs med minst 1,25 ' A" inom dubbla

skarvldngden pA <imse sidor om fogen ddr A" iir konstruktionsdelens

armeringsmiingd.

Vid balk mitt f6r vertikal gjutfog forankras plattan i balken pA omse sidor om

fogen enligt f igur 3:532b.

Vid vertikal gjutfog riiknas armeringens fcirankringslAngd frin fogen enligt

figur 3:532 a, b och d. Au anger armeringsmiingd.

62



rB 78 3:5

A o z

0 ,25A0  I
A o z

Aoz

1 , 2 5 A 0 2

6emensom vogg
Aor

1 ,25  Ao l

SKYDDSRUH

l A
! /  . -

l A
--fJZ

SKYDOSRUM

l. .'.oo I-
Horisontotsni t t  A -  A

= 200

Figur 3:532. Vertikal gjutfog a) vid innervigg, b) vid balk, c) vid gemensam

vAgg, d) i utetgaende horn mellan vdggar. All armering iir inte redovisad'

Veriikotsnitt

Vert ikqtsni t t

|  > ? q n-t--

Hori  soniqlsni  t t
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o )

:533 Horisontell giutfog

Florisontell gjutfog godtas i anslutning mellan golv och viigg samt mellan

I viigg och tak se figur 3:533a. Vid vattentiit konstruktion diir fogband anvdnds

I godtas utftirande enligt fisur 3:533b.

m i n  2 s
A o z

A o ,

Fog b ond

mox  150

Figur 3:533a). Exempel pi godtaget
utfcirande av horisontell gjutfog. All
armerins iir inte redovisad.

Figur 3:533b). Exempel pA godtaget
utfcirande av horisontell gjutfog med
fogband. All armering iir inte redo-
visad.

:54 Atgarder mot krympsprickor

Skyddsrum skall anordnas si att skadlig sprickbildning pi grund av

betongens krympning f<irhindras.

Skyddsrums planldsning och grundldggning utformas si att koncentrerade

sprickor inte framkallas pi grund av tvarsnittsvariationer, punktvis fastlis-

ning i grund e d. I vissa fall kan t. ex. begriinsningsv?igg behciva forses med

horisontell sprickfcirdelande armering ut<iver minimiarmering enligt :34. Diir

koncentrerade sprickor dndA kan fcirviintas inltiggs extra armering ftir

sprickbreddsbegrAnsning, t ex vid ingjutna rcir eller andra fdrsvagningar.

Ftir att minska risken for skadlig sprickbildning pi grund av betongens

krympning anordnas om mtljligt krympfogar i till skyddsrummet anslutande

konstruktionsdelar.

Ingiutningsgods och riirledningar

Diir inte annat anges skall ingjutningsgods gjutas in i samband med
stommens utfcirande pi sldant sdtt att tillfredsstdllande tdthet och hillfasthet
uppnis.

Ingrepp efter gjutning som medfor forsiimrad skyddsf<irmAga tillats inte.

Ingjutningsgods skall rengoras och fixeras fcire ingjutning.

Ingjutet formstag av stAl med eller utan tiitningsbricka godtas. Formstag i
ingjuten hylsa godtas inte.

!
E

:55

tr
tr
D

!

tr
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o l

Rcirledning eller kabelrcir i skyddsrum godtas vid foljande utfciranden:

a) Ingjuten i stommen om det fria avstAndet mellan parallella rcir Ar st<irre dn
l0 ginger storsta rdrets inviindiga diameter. Om invdndiga diametern dr
storre dn 30 mm anordnas tdckskikt och bygelarmering enligt figur 3:55a.
Fcirgrening med minst 45" vinkel godtas.

SKYODSRUM

Vertikatsnitt

=100 :100

t l t r
l f f t l  l - .nn

[oi+=.,
t!ryJ L

L lm in

Horisontotsni tt
Utforonde v id
petore

l=roo

J'oo---+

SKYOOSRTJM

S n i t t  A - A
Figur 3:55. Ingjutning av a) rdr i stomme och golvbrunn med sidoutlopp, b)

ror i p6gjutning och golvbrunn med bottenutlopp. All armering iir inte

redovisad.
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b) Forlagd i pigjutning av stommen. Pigjutningen utfors med minst 100 mm

tAckande betongskikt kring rciret och armeras enligt figur 3:55b.
c) Avloppsledning placerad fritt i skyddsrummet om rdret uppfyller kraven

enligt 4:225.

I d) Vattenledning och tryckluftsledning placerad fritt i skyddsrummet om

I roret uppfyller kraven enligt 4:2114:215.

Avloppsledning ftir skyddsrums fredsanvdndning kringgjuts under golvplatta

vid huvudfall 4, se 4:224.

:56 Hlltagning och ursParning

c Ddr inte annat anges ?ir haltagning eller ursparning i skyddsrummets golv,

f} begriinsningsviigg och tak inte tilliten'

Ursparning i golv for efteringjutning av trciskel godtas dock om den utfdrs

med genomgiende armering och troskelbyglar enligt figur 3:56.

SKYDDSRUM

Ursporning --

Eyget

,l.iqt-++
Figur 3:56, Godtagna ursparningar for efteringjutning av trosklar eller

ankarskenor till ND-, NSD- och GD-d<irrar.

:6 KORROSIONSSKYDD

n Skyddsrumsdetalj av stAl skall skyddas mot korrosion si att dess funktion

! sdkerstiills.

tr | Skruvar, muttrar och brickor skall vara el- eller varmforzinkade. SkyddsplAt

tr I enlist 2:321 skall vara varmfcirzinkad.

I N0 - dbrr

l-ruso - oo.t

l

SKYDDSRUH

Ursporni  ng
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!

tr
StAldetaljer fir fcire behandling inte vara mer korroderade iin som motsvarar
rostgrad C enligt SIS 05 59 00.

Det godtas att indelning i milj<iklasser enligt publikation SIBK-N4, utgiven
av statens stAlbyggnadskommitte, tilldmpas. Med hdnsyn till lagring pA

byggnadsplatsen utfcirs pA verkstad korrosionsskydd motsvarande minst

miljdklass M1.

Normalt hdnftirs inviindiga stildetaljer till miljdklass M1. Utv?indiga
stAldetaljer ovan mark hdnfcirs normalt till klass M2 eller M3 och utvindiga

stAldetaljer under mark till klass M4.

Det godtas att dorr mot det fria som klimatskyddas enligt 2:33 och karm till
reservutging korrosionsskyddas som i miljtiklass M2.

Uteluftskanal ges dven invdndigt korrosionsskydd. Liimplig behandling av

uteluftskanal genom mark iir in- och utvdndig varmfcirzinkning kompletterad
med utvdndig milning med tjiirepoxi. Alternativt kan uteluftskanal genom

mark enligt 4:122 ttfdras rostfritt eller kringgjutas och korrosionsbehandlas
invdndigt.

Elfdrzinkade fdstelement i det fria eller korrosiv miljti godtas med
tdckbeldggning av minst 40pm alkydtiickfiirg.

Varmfcirzinkade, utvdndigt gdngade fiistelement som uppfyller kraven fdr

klass 3 eller 4 i SMS 3192 godtas. Varmf6rzinkade detaljer i 6vrigt godtas om
de uppfyller kraven fdr klass A eller klass D i SMS 2950 med beaktande av
korrosionsinstitutets anvisninsar K 6212-2.

Glidytor, gengor o d inoljas.

Yta som skall motgjutas godtas omfllad. Godtagen rengdringsgrad [r St 2
enligt SIS 05 59 00.

Exempel pi behandlingar som uppfyller fdreskrifterna ovan redovisas i tabell

3 :6 .

Betriiffande brandskyddsmilning av NSD-ddrrar, se bilaga C.

Tetningslist eller ventil fir inte mAlas si att dess funktion eventyras.
Skvlt e. d. fir inte tivermilas.
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4 INSTALLATIONER

Fcireskrifter markeras med en kvadrat tili viinster om varje textrad.

Exempel pA lcisningar och metoder samt allmAnna rAd saknar kvadrater.

Kommentarer markeras med vinsterindrag.

: 1

:10

VENTILATION

Fiirtext

F<ir huvudkomponenterna i ventilationssystemet for skyddsrumsdrift finns

funktionskrav upprlittade av civilfcjrsvarsstyrelsen. Dessa krav utgor under-

lag fcir fcirsvarets forskningsanstalts (FOA:s) tekniska bestdmmelser fcir de

olika komponenterna samt for deras godkiinnande och kontroll.

De komponenter i ventilationssystemet for skyddsrum som iir gasskydds-

materiel godkiinns i siirskild ordning, se 0:61. F<ireliggande bestdmmelser
reglerar friimst hur komponenterna installeras och anviinds i skyddsrum-

met.

:1.1. VentilationssystemfOrskyddsrumsdrift

! Ett serskilt ventilationssystem skall anordnas fcir skyddsrumsdrift. Systemet

tr fcir fredsventilation fir inte anvdndas for skyddsrumsdrift. Skyddsrumsven-

! tilation skall utformas sa att erforderlig luftvdxling erhills utan att

tr skyddsformiganforsimras.

Skyddsrumsventilation utformad enligt principerna fcir FAG-systemet god-

tas. Figur 4:lla och 4:llb visar principiellt utforande.

FAG-systemet omfattar friimst fliiktaggregat som via stotvigsventil

och skyddsfilter tar in uteluft till skyddsrummet. FrAnluft leds ut frin

skyddsrummet via en eller flera overtrycksventiler som placeras i

gasfing och i vissa fall i TC. Gasfing kan vara permanent eller

monterbart vilket paverkar placeringen av <ivertrycksventilerna.

F6rutom att forse skyddsrummet med uteluft och bortfora koldioxid,

v6rme och luftfuktighet iir ventilationssystemet avsett att vid behov

rena den tillforda luften och skapa rivertryck i skyddsrummet. Detta

overtryck er avsett att f<irhindra luft som iir fcirorenad av t ex

BC-stridsmedel att triinga in i skyddsrummet genom otiitheter vid

dcirrar, luckor m m.

Den luftmdngd som tillfors skyddsrummet dr beroende av om

fliiktaggregatet drivs manuellt eller med motor och om skyddsfiltret iir

inkopplat eller inte. Overtrycket avldses pi en overtrycksmiitare. Ett

tivertryck av minst 60 Pa i skyddsrummet efterstrdvas'
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@ Frdntu f tskonot

@ Frdntuftsi :ppntng
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@ sryoart i i*

@ Monterbort gosfdng

Figur 4:11a. FAG-system. Principiellt utforande vid monterbart gasfing. Vid
anviindandet av fler fldktaggregat kan frinluft even tas ut direkt frin TC.

Verti kqtsni tt

Figur 4:11b. Principiellt utfdrande vid permanent gasfAng. Vid permanent
gasfing avleds all frAnluft via gasfinget. Figuren visar endast den del ddr det
fdreligger skillnader i fdrhillande till ett ventilationssystem med monterbart
gasfing.
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:12 Tilluft

:121, Luftintag

tr Luftintag skall anordnas i tillrdckligt antal pi liimpligt sdtt sA att de mynnar i

n det fria etler i tunnel f6r reservutglng - alternativt i stigschakt - och si att

tr erforderlig mdngd i m<ijlig man fororeningsfri och ouppvdrmd uteluft kan

! tillfciras skyddsrummet. Luftintag skall utfdras av material med god

! bestiindighet och hillfasthet.

Ett luftintag fir betjiina hrigst tva fliiktaggregat. om det i ett skyddsrum

endast erfordras tvi fldktaggregat skall separat intag anordnas fcir varje

aggregat.

Luftintaget dr den yttre delen av uteluftskanalen.

Godtagen placering

Ndr endast ett fldktaggregat erfordras tas luft in frin fasad eller frin

reservutgingstunnel eller stigschakt. Ndr tvi eller flera fliiktaggregat

er.fordras tas luft in fr6n minst tvi fasader, alternativt frin fasad och frin

reservutgingstunnel eller stigschakt. Luftintag ftirdelas om mojligt jiimnt vid

olika fasader. Luftintag vid tve intilliggande fasader placeras si lingt som

mdjligt frin varandra.

Normalt fir luftintag inte placeras pi tak, dock godtas hdgst ett luftintag pi

tak om byggnaden dr ldgre iin 6 m.

Luftintag anordnas si att avgaser, illaluktande angor, frinluft frin skydds-

rum o d f<irhindras att sugas in i skyddsrummet. Ett avstind av minst 15 m

frin luftintag till utrymme med farlig verksamhet eller vara godtas, jfr

2:251..

Fcir att fdrhindra att uppvdrmd luft sugs in i ventilationssystemet

placeras luftintag om mcijligt skyddat mot bl a soluppvflrmning'

Skugga frin omgivande hus och vegetation utnyttjas'

Godtagna material och dimensioner

Betriffande material och dimension ftir luftintag, se :122.

Godtaget utfi)rande

Fldns mot inre del av uteluftskanal utfors i ldgst tryckklass PN6'

Intagets cippning fcirses med varmf<irzinkat skyddsn?it med maskvidd 15 mm

och tridtjocklek 2 mm. Ndtet skruvas fast.

Luftintag i fasad anordnas enligt nigot av alternativen i figur 4:l2la.

Luftintag fir gciras demonterbart. Demonterat luftintag ftirvaras tillsam-

mans med ovrig skyddsrumsutrustning. vid demontering av luftintag skall

kvarsittande uteluftskanal blindfliinsas.

Luftintag frAn reservutgflngstunnel eller stigschakt anordnas enligt figur

4: l2 lb och f igur  4:121c.

D
tr
D
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Ali  1 Art 2
demontef-
'  de l

Figur 4:12la. Luftintag vid fasad. Tiickande betong och armering enligt
tabell 3:34. Vid yttre pAgjutning enligt alternativ 4 anordnas armeringen i
princip enligt figur 3:55b, sektion A-A.

Sni  t i
Figur 4:121b. Luftintag anslutet
till reservutgingstunnel. PAgjutning
och armering enligt figur 4:L2la.

Sni tt
Figur 4:12Lc. Luftintag anslutet
till stigschakt.

Att 3 Att Il

Tcilnr ngsflons
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:122

:123
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Uteluftskanal

Uteluftskanal skall dimensioneras si att erforderlig miingd uteluft kan

tillforas skyddsrummet. uteluftskanal skall vara gastat och utfciras av

material med god bestiindighet och h6llfasthet. Diir kanalen gir genom

skyddsrumsstommen skall den f<irses med pA liimpligt siitt anordnad

ttitningsfliins.

Godtagna material och dimensioner

uteluftskanal utfcirs av staltub enligt SMS 1786 eller sMS 1886 och forses

med pAsvetsad tiitningsfldns diir kanalen g5r genom skyddsrummets stomme.

Fldnsen utfors med en hcijd av minst 20 och htigst 100 mm och med en tjocklek

av minst 3 och hogst l0 mm.

Uteluftskanal for ett fliiktaggregat utfors med minst DN 100 upp till en ldngd

av 10 m. For kanal ldngre iin 10 m men kortare iin 40 m viiljs minst DN 125'

Liingre kanal dimensioneras i varje sArskilt fall med hdnsyn till tryckfallet i

kanalen.

Uteluftskanal for tvi fliktaggregat utfors med minst DN 150 upp till en ldngd

av 1.8 m. Kanal liingre iin 18 m dimensioneras i varje sdrskilt fall med hiinsyn

till tryckfallet i kanalen, dock viiljs minst DN 200.

Uteluftskanalens ldngd riiknas frin luftintagets mynning till stcitvAgsventi-

len.

Uteluftskanal rostskyddsbehandlas enligt 3:6.

Utelutlskanal fcirlagd under mark kringgjuts enligt figur 4:121a, alternativ 4,

rostskyddsbehandlas enligt 3:6 eller utfors i minst 2 mm rostfritt stal

ss 2333.

Godtaget utforande

Anslutningsfliinsar mot luftintag och stotvagsventil utfors i ldgst tryckklass

PN6.

uteluftskanal med storre diameter iin DN 100 f<irses med civergangskona vid

anslutning till stotvigsventil.

Uteluftskanal forses i lirgpunkter med avstdngningsbar driineringsanordning

med minsta diameter 15 mm. LAgpunkt i mark godtas inte.

F6r att luften i uteluftskanalen inte skall uppvdrmas fdrliiggs kanalen inte

intill ledning med uppvtirmd gas eller vdtska.

Betrdffande infiistning av uteluftskanal, se 3:35.
Betriiffande ingjutning, se 3:55.

D
n

Stiitvflgsventil

Uteluftskanal skall forses med en pA
(SW) for varje fldktaggregat.

StotvAgsventil som Ar gastatt ansluten
eller - vid forbikoppling av filtret - till
fliiktaggregat och filter placeras si att

liimpligt siitt anordnad stotvigsventil

till uteluftskanal och till skyddsfilter
fl iiktaggregat godtas. Stotvagsventil,
si kort anslutningsslang som mdjligt

I 5
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:125

erfordras. Dock godtas en slangliingd av 2m. Principiellt utfcirande av
stcitvigsventil visas i figur 4:123..

|  ,  Lu f t r i k t n i nq: -

vottenovlopp

Vert iko lsni t t

Figur 4:123. Principskiss av stdtvigsventil.

Slang fAr inte kapas eftersom levererad slang dr forsedd med sdrskilda
anlsutningsdelar vid dndarna och godkiind av FOA.

Stcitvigsventil iir gasskyddsmateriel av f<irsta klass.

Stotvigsventil dr dimensionerad f<ir ett luftfl<ide av 300 ms/h vid ett
tryckfall av hogst 200 Pa. Ventilen dr normalt <ippen. Vid impuls frin
en luftstcitvig stanger den inom nigra millisekunder. Ventilen iir iiven
manuellt avstangbar.

Stdtvagsventilen dr fcirsedd med kondensvattenavlopp. Vid monte-
ring tillses att avloppet placeras nedit.

Skyddslilter

Ett skyddsfilter (FAG-filter) skall installeras pi sugsidan av varje fliiktag-
gregat.

Filtret skall fredsfcirvaras i leveransemballaget med locken pAsatta och med
den sida upp som stir angivet pi filtret.

Skyddsfiltret dr gasskyddsmateriel av fcirsta klass.

Ett skyddsfilter iir dimensionerat fcir ett nominellt luftflode av
150 m3/h vid +20'C och ett lufttryck av 0,1 MPa. Vid den nominella
luftmdngden f6r genomstrdmningsmotstindet inte dverstiga 500 Pa
vid rent filter.

Skyddsfiltret anvdnds endast vid BC-fara. Det best&r av tre olika

delfilter ddr luften renas frAn grcivre partiklar och grovdamm i
forfilter, frin aerosoler i aerosolfilter samt frAn gaser och Angor i
gasfilter.

Filtret dr kiinsligt f<ir fukt. Om skyddsfiltret viiger mer iin 4 kg tiver
den pA filtret angivna vikten innebdr detta att filtret har tagit upp si
mycket fukt att skyddsformAgan allvarligt nedsatts. I s6dant fall bytes
eller regenereras filtret enligt tillverkarens anvisningar.

Fliktaggregat

Fcir varje pAb0rjat 60-tal skyddsrumsplatser skall ett fliiktaggregat (FA)

installeras. Installationen skall utfciras si att eldrift mdjliggors, att uteluftska-
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nalen blir si kort som mojligt och si att erforderligt utrymme finns f6r

manuell drift.

Det godtas att fliiktaggregat i princip placeras enligt figur 4:125. Ddrvid tillses

att pelare, viiggar m m inte placeras inom en area av 1800 x 2'()0 mm vid

varje aggregat.

Vy

Figur

Iq
4:125. Principskiss dver placering av fliiktaggregat'

Sni i t  A-A

Fliiktaggregat 6r gasskyddsmateriel av ftirsta klass'

Ett fliiktaggregat bestAr i princip av en fliikt f6r siviil hand- som eldrift

samt anslutningsdon for uteluftskanal och skyddsfilter samt fdr

tilluftskanal. I ett fliiktaggregat ingir dessutom stativ fdr golv- eller

viiggmontage, luftmdngdsmdtare och regleringsspjdll' Aggregatet

.ont"t". pi golv eller vdgg enligt tillverkarens anvisningar'

F<ir FAG-systemet godkdnda fliiktaggregat ftir 60 skyddsrumsplatser

5r dimensionerade f<ir foljande driftfall'

Tabell 4:125. Luftmiingder vid anvdndning av FAG'system'

Luftmensd
m3/h

Luftmdngd per
person vid 60
berrrgoner per FA

Luftmotstend
Pa

Motordrift med filter
utan filter

Handdrift med filter
utan filter

150
300
125
250

, 5

5,0
1 1

4,2

1 150
900
900
650

Ett fl6ktaggregat enligt FAG-systemet iir utfort si att fciljande villkor

uppfylls. EffektfOrbrukningen vid motordrift iir hcigst 400 W och vid

trunO'O.itt (motsvarande) inte stdrre dn att tvdr personer kan driva

aggregatet (hogst 120 W). Ett aggregat med nytt skyddsfilter inkopplat

u.nu, -"d ca 30 varv/min vid luftflddet I25 m3lh' Luftflddet mdts pi

aggregatets luftflddesmiitare som dr graderad fcir luftfloden mellan

125 och 300 mr/h.

Med varje fl iiktaggregat foljer monteringsanvisning samt anvisningar

fdr drift, forvaring och vird. Anvisningarna fdrvaras i skyddsrums-

forr6det.

t )
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:126 Overtrycksmitare

Skyddsrum skall forses med overtrycksmiitare som visar skillnaden mellan
lufttrycket i skyddsrummet och ridande atmosfiirstryck och kan avliisas fr6n

ett av fliiktaggregaten.

Foljande anordning av dvertrycksmetare godtas.

Overtrycksmiitare monteras pl viigg ca 1,5 m river golv och htigst 2,0 m frAn

fliiktaggregatets centrum, se figur 4:126.

Kobe lqenomfo i lng  - - - -_ l -  Moiror

SKYDDSRUM

Sn i  t t
Figur 4:126. Principskiss over anordning av overtrycksmiitare.

Overtrycksmiitare ansluts med slang till miitrcir som har fdrbindelse med
luften utanfcir skyddsrummet. AvstAndet mellan mdtror och <ivertrycksmiita-
re bcir vara si kort som mojligt och inte overstiga 0,5 m. Miitrciret utfors av
koppar och med en ytterdiameter av 5 mm. Det monteras si att r<ir och slang
kan drdneras. Roret avslutas utanfor skyddsrummet med damm- och
regnskydd eller med neditriktad oppning. Genom viigg fcirliiggs mdtrciret i
kabelgenomforing. se :43. Vid motfylld begrAnsningsvdgg anordnas kabel-
genomfciring enligt figur 4:47 och kopparr6r ansluts vid genomfciringens
bida indar.

Overtrycksmiitare dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Overtrycksmdtaren ar i princip utford antingen som en viitskeman-
ometer av U-rrirstyp eller som en tryckmiitare med fjiidrande
membran och skalvisare. Den kan avliisas mellan 0 och 250 Pa med en

ncrggrannhet av + l}Vo.

Mdtarens montering, demontering samt handhavande vid drift

framgAr av instruktion som medfrilier miitaren. Instruktionen fcirvaras

i skyddsrumsforrAdet.

Matrdr och slang driineras f<ire miitning eftersom vatten i rciret eller

slangen medfor felaktigt miitvdrde.

n
n
tr
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:127 Tilluftskanal

tr Tiltuftskanal skall utftlras av liimpligt material. Kanalen skall utformas med

D sAdan area och dragning samt siLdana tilluftsdon att jiimn fordelning av

n tilluften erhalls i hela skyddsrummet. Tilluftskanal som avses att demonteras

tr under fredstid skall mlirkas sA att kanalen liitt kan monteras vid skyddsrum-

D metsiordningstiillande'

Fciljande utformning av tilluftskanal godtas'

Fcir ett flaktaggregat utfors tiiluftskanalen av plit med en area av minst

| 0,0078 m2 vilket nrotsvarar ty' 100 mm. For kanal gemensam for flera

I flaktuggr"got okas arean i relation till iuftrniingden. Tilluftskanal forses med

tilluftsdon. Antalet tilluftsdon beriiknas fcir en tilifcird luftmiingd av 150 m3/h

per fldktaggregat.

Tilluftskanai utfdrd som spiralfalsad plAtkanal enligt SIS 827206 godtas.

Anslutning mellan flAktaggregat och tilluftskanal utfcirs av flexibel slang.

Betrdffande infiistning av tilluftskanal, se 3:35'

Luftf<lrdelningen i skvddsrummet blir i allmiinhet tillfredsstiillande

om luften blases in efter skyddsrummets hela liingd. Som tilluftsdon

kan t ex anvdndas stosar vilka dimensioneras for den luftmiingd som

skall tillfciras via donet, se figur 4:127.

Kl
, l i
I

T -  
- T

I B  I B

\niol
)ers /
r t luf ts .
1 o n

Luft -
miingd
m 3 /  h

l'46tt ent fig
I  m m
o l o  l L

'10 25 ) ) 3 5 ))
20 50 80 50 8 0

30 1 ) 90 5 0 9 0

:13

:131

+--<7-\d l + + + +
+-\-[/

I  L + '
Sn i t t  A -A  Sn i t t  B -B

Figur 4:127. Exempel pi tilluftsdon.

Frlnluft

Frlnlufts0ppning och frimluftskanal

C Frinluftsoppning av tillriicklig storlek skall anordnas mellan TC-avdelning

D och gasfang. om TC-avdelning inte iigger i direkt anslutning till gasfing skall

tr liimplig frAnluftskanal anordnas. FrAnluftskanal som avses att demonteras

D under fredstid skall miirkas sA att kanalen ldtt kan monteras vid skyddsrum-

D metsiordningstdllande.

vid permanent gasfang i direkt anslutning till TC-avdelning godtas att

franluftsrippning forses med tallriksventil av aluminium vilken placeras
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upptill i gasfingets innervdgg. Om TC-avdelning inte har gemensam vdgg
med gasfing anordnas frAnluftskanal mellan TC-avdelningen och gasfAnget.
Vid ett eller tvi fliiktaggregat viiljs tallriksventil respektive frinluftskanal
med dimension minst @ 200 mm och vid tre fliiktaggregat med dimension
minst @ 250 mm.

Vid monterbart gasfing och ett eller tvi flAktaggregat godtas en frinluftska-
nal med dimension minst @ 150 mm mellan TC-avdelningen och gasfinget

och vid tre fldktaggregat med dimension minst @ 200 mm.

Frinluftskanal utford som spiralfalsad plAtkanal enligt SIS 82 72 06
godtas.

BetrAffande infdstnins av frinluftskanal, se 3:35.

:1.32 Overtrycksventil

tr Skyddsrum skall forses me<l en splitterskyddad tivertrycksventil (OV) for

n varje fliiktaggregat. Overtrycksventil i gasfing skall placeras si att detta

tr genomluftas tillfredsstiillande.

Funktion och montering

Overtrycksventil av typ OV fOO godtas.

Overtrycksventil dr gasskyddsmateriel av andra klass.

Overtrycksventilen iir en rcirlig, avbalanserad och sjdlvstdngande
ventilanordning som monteras pA ingjutningshylsa i skyddsrums
begrdnsningsviigg. Hylsan gjuts in i samband med skyddsrummets
uppfcirande, se figur 4:132a och 3:55. Vid monteringen tillses att
ventilanordningens axel blir horisontell, annars kommer inte ventilen

att fungera pi riitt sdtt. Ventilen iir forsedd med lisanordning med
vilken ventilen kan l6sas i stiingt liige. Lisanordningen iir itkomlig
fr6n skyddsrummet.

Overtrycksventilen cippnar for utsliipp av frinluft vid ett visst
overtryck i skyddsrummet i fcirhillande till atmosfiirstrycket. F<irsvin-
ner <ivertrycket eller pAverkas overtrycksventilen av en utifrin
kommande luftstotvag stdnger ventilen.

Ventilen iir avsedd for ett nominellt luftflcide av 300 m3/h vid ett htigsta

tryckfall av 200 Pa. Oppningstrycket iir ca 60 Pa.

Godtagen placering

Vid perrnanent gasfing placeras samtliga tivertrycksventiler i gasfingets
yttervagg. Vid monterbart gasfeng med L,2 m2 area placeras minst en

Overtrycksventil i gasfings yttervagg och vid monterbart gasf6ng med2,4 m2

area minst tvi. Ovriga <ivertrycksventiler placeras i TC-avdelning. Vid

skyddsrum i grupp med gemensamt gasfing enliSt 2:41 godtas att samtliga

overtrycksventiler i skyddsrum utan gasfAng placeras i TC-avdelningen'

Overtrycksventiler placeras inbcirdes med ett minsta centrumavstAnd av 300
mm och med centrum minst 300 mm frin anslutande konstruktionsdel, dock
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minst 600 mm river golv och minst 300 mm under eventuellt sdrskilt undertak

6ver TC-avdelningen.

Overtrycksventil anordnas sA att risk inte foreligger att franluft blandas med

uteluft som tillfcirs skyddsrummet.

vid placering av frinluftsrippning och overtrycksventil i gasfang efterstriivas

att frinluften strdmmar ldngs en rymddiagonal i gasfinget. I gasfings

ytterviigg placeras diirfcir om mdjligt <ivertrycksventil under halva gasfangs-

h<ijden.

Betrdffande storleken av monterbart gasfing, se2;43.

Betriiffande civertrycksventil i monterbart gasfing, se dven 2:43'

Anviinds dorr NSD t2ll78 vrd monterbart gasfing placeras over-

trycksventilen med centrum 300 mm frin dorroppning, se figur

2 :43 .

Overtrycksventil placeras med ett minsta centrumavstind av 300 mm

frin tak eftersom ventil med manuell lasarm i annat fall inte fungerar

tillfredsstiillande.

Go dtaget splitters ky dd

Overtrycksventil som placeras direkt mot det fria eller som inte iir

splitterskyddad av skyddande viigg och tak enligt figur 3:412a ftirses med

stirskilt splitterskydd. splitterskydd for civertrycksventil utfors enligt figur

4..732a av staltub med fltins av stilplat. Skyddet utf<irs med diameter DN 150

och en flanstjocklek av minst l0 mm. Splitterskyddets mynning fcirses med

varmfdrzinkat skyddsnat med maskvidd 15 mm och trSrdtjockled 2 mm. Natet

skruvas fast.

Splitterskydd inomhus utfdrs alternativt av minst 10 mm stilplAt enligt figur

4:132b och fdsts i vigg med minst 4 expanderskruvar av dimension minst 12 x

100 mm.

, 'o==\

( ,r\ *-
ii ii r r--
ii ii L-

Att  2

min 1000 ovon mork

Spt i  t terskydd

A l t  1

min 1000 ovon mork

Exponderskruv
-  I ng ju tn i ngshy l so

pi ingjutningshylsa ochFigur 4:132a. Overtrycksventil monterad
med splitterskydd.

frirsedd
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Vert ikotsni t t v y A

R< :

Vert ikotsni t t  Vy B

Figur 4:132b. Splitterskydd till overtrycksventil. Endast fcir inomhusbruk.

:I4 Provning av skyddsrums ventilation och gast6thet

tr Skyddsrums gastdthet och ventilationssystemets funktion skall provas vid

D slutbesiktningen avskyddsrummet.

Gastiitheten bed<jms vara godtagbar om ett overtryck av minst 60 Pa erh6lls i
ftirhAllande till uteluften di varje fliikt ger en luftmdngd av 125 m3/h och si
minga overtrycksventiler dr <ippna som svarar mot anviint antal flektar.

Provningen avser att faststdlla om skyddsrummet kan liimna tillfreds-
stiillande skydd mot BC-stridsmedel. Betriiffande provningsmetod, se
bilaga E.

I Tethetsprovning kan utforas skild frin ovrig slutbesiktning, se
I  t , : : .
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: 15 Anordningar ftir fredsventilation

Frir fredsventilation fAr <ippningar i skyddsrums omslutande stomme
anordnas i begriinsad omfattning om de fcirses med sirskilda anordningar fcir

igensdttning vid skyddsrumsdrift.

Fcir skyddsrumsdrift installerad fliikt och filter fAr inte anvdndas fcir

fredsventilation.

I Ventilationskanal for annat utrymme dn skyddsrum bdr inte dras genom

I skyddsrummet.
I

I netraffande godtagna igensdttningsanordningar ftir <ippningar, se

|  2 :3 .

Riirinstallation ftir vatten och tryckluft

Allmdnna krav

Rorledningar i och genom skyddsrum skall utfciras sA att skyddsformigan
inte forsAmras.

I Rorledningar och ventiler ftir vatten och luft skall utfdras fdr liigst tryckklass

I P N 6 .

Friljande htigsta vdrden for temperatur och tryck godtas.

Vatten: temperatur +90'C, tryck 1,0 MPa.

Luft: tryck 0,9 MPa.

R<irledning btir dras utanftir skyddsrum. Det godtas dock att rcirledningar
dras genom skyddsrums tak, golv eller begriinsningsvdggar i begrdnsad
omfattning under forutsdttning att ledningarna fdrses med gastdta rorgenom-
fciringar samt stdngventiler i skyddsrummet. Stdngventil monteras enligt
figur 4:2lla. Rorledning som dras genom permanent gasfings innervdgg
frirses med gastet rdrgenomfciring. Gastdt rcirgenomfdring utfcirs enligt
:2L4.

:2

:2 I

:211.
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Figur 4:211. a. Stdngventil. Montering.
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Ww

Det godtas att rcirledningar som passerar tvdrs igenom skyddsrumsstomme
placeras med minsta centrumavstAnd enligt figur 4:2llb. dvriga ingjutna
r<irledningar placeras enligt 3:55.

Mrnsto cenlrumovstdnd ent igt
nedonstdende tobel I

DN
6 5 -
1.0

32-
t >

20-
1 5

6 5 -
40 170 1 5 0 1 5 0

32-
t )

1 6 0 'l 50 1 [0

r v -
1 5

1 5 0 1 4 0 1 4 0

Figur 4:21lb. Minsta centrumavstand mellan rcirledningar.

Diir rcirledning dr sA monterad att den inte kan expandera fritt godtas
expansionslyra frir expansionsupptagning. Exempel pi r<irinstallation visas i
hgur 4:211. c.

ril

@

o
@

o
,e\
r  i )

@

6enomfo rang  en t i g f  4 :  21 / r

S t i i ngven t i t  en t i g t  4 .  211

Toppvent i l  med stong och
s longhy t t o  en t i g t  l r ; 217

V i j rmedon  en l i g t  4 : 3

6enomgdende ror ledning ent igt  4:212

Exponsionsonordning fc i r  r i i r ledni  ng
en l i g t  / + :2 ' 11

6 ren tedn ing  en l i g t  4 : 212

Ursporning for  ror tedning inorn
skyddsfum

Figur 4:211 c. Exempel pi rcirinstallation med 3 genomgAende ledningar och

4 grenledningar som dras genom skyddsrummets stomme

Pton
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:212

:2I3
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EI

Betriiffande fastsiittning och upphiingning av r<irledning med tillbe-

hcir, se 3:35.

Betrdffande rorlednings placering i anslutningsyta mellan monterbart
gasfing och viigg, se2:43.

Tappvatteninstallationer utfors med tryckklass enligt SBN.

R<irinstallationer i skyddsrum provtrycks enligt SBN.

Antal rOrledningar

H<igst 7 genomgAende rcirledningar tillits. Uttiver de genomgiende ledning-

arna tillAts att ett begransat antal grenledningar frAn dessa dras genom

skyddsrummets stomme. Rorledning som betjdnar skyddsrummet fir

anslutas till genomgAende rdrledning.

Avloppsledning riknas inte in i det stdrsta antalet rdrledningar enligt
ovan.

Exempel pi rdrinstallation visas i figur 4:2lL c.

Material och dimension

Foljande ror och stdrsta rordimensioner godtas:

a) r<lrledning av koppar enligt SMS 1890 serie 2 med dimension 70/2 och

serie 3 med dimension 70/2,5
b) rorledning av stel enligt SMS 1786 eller SMS 1886 med DN 65 eller

c) rcirledning av stal enligt SMS 326 eller SMS 321 med DN 65.

Gastit rtirgenomfdring

Rdrgenomfciring i skyddsrums begriinsningsvdgg, tak, golv samt inre viigg i

permanent gasfAng skall utforas gastdt med tiitningsfldns utford for l[gst

tryckklass PN6. Genomf<iringen skall gjutas in samtidigt med att skydds-

rumsstommen gjuts.

Exempel pi godtagna lcisningar visas i figur 4:214.

Titningsfliins som iir hirdltjdd eller svetsad gastett pe rdrets alternativt

hylsans mittparti godtas. Fliins med en hdjd av minst 20 och hcigst 100 mm

samt en tjocklek av minst 3 och hogst 10 mm godtas.

Det godtas att icke utnyttjad rorgenomfdring utford enligt figur 4:214 tillsluts

vid alternativ 1 och 3 med pasvetsat eller palcitt 3 mm tjockt lock samt vid

alternativ 2 med gdngad propp. Tillslutningen utf<irs pi skyddsrumssidan.

Vid rorgenomfciring med hylsa enligt alternativ 1 i figur 4:214 godtas att det

genomgiende rciret och hylsan hirdldds eller svetsas gastett samman endast

pA skyddsrumssidan. I alternativ 2 sker skarvning genom gdngning pi bida

sidor om vdggen. I alternativ 3 sker skarvning genom svetsning eller

I hirdlodning pi bida sidor om veggen.

:214

tr
tr
tr
tr
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- - -  Totnrngsf lons

Tot nr  n gsf  lons

At t  2 Gongo

To in ings f lbns

At t  3

Figur 4:214. Exempel pa gastlita rorgenomforingar.

:215 R0risolering

! Rcirledning som kan orsaka kondens eller vdrmeavgivning i skyddsrum skall

tr forses med liimpligt anordnad isolering.

Rorisolering av l2impligt material som i skyddsrummet slutar ca 50 mm frAn
rorskarv vid rcirgenomforing godtas"

Rorisolering fAr inte <ika skyddsrummets brandbelastning. Betriiffan-
de ytskiktsklass, se 2:62. Plast som utvecklar giftiga gaser vid brand flr

enligt 2:6 inte anvdndas som isolering eller som ytbekliidnad till annan
isolering. Detta giiller dven rtirisolering av annat material som kan

fororsaka lukt eller andningsbesvArande damm e d vid vapenverkan
eller brand.

:21.6 Riirledning i skyddsrums utrymningsv6g

D Rcirledning fcjr hetvatten under tryck i skyddsrums utrymningsviig skall

tr fcirses med stiingventil i fordelningscentral eller motsvarande'

Rorledning fcir hetvatten under tryck betraktas som farlig verksamhet
enligt2'251. Rorledning for hetvatten under tryck b6r med hdnsyn till
de driftproblem som kan uppstA vid avstAngning av vattnet inte
placeras i skyddsrums utrymningsvdg.

:217 Tappst$lle i skyddsrum

11 PA liimplig piats i varje skyddsrum skall minst ett tappstiille med ventil fcir

! | slangfcirskruvning och atersugningsskydd anordnas. Tappstiille fcir skydds-

! I rumsdrift fir inte placeras i gasfing.

Tappstiille btir placeras intill TC-avdelning.

Betriiffande utrustning for tappstdlle, se 5:13.

SKYDDSRUI"l

6iingo
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;22

:221

Avloppsinstallation

Allminna krav

Avlopp i och genom skyddsrum skall utf<iras sA att skyddsformAgan inte

forsAmras.

Golvbrunn

vid varje tappstiille i skyddsrum skall golvbrunn anordnas diir si kan ske.

Diir inte golvbrunn kan anordnas utfors i stiillet samlingsbrunn av betong

med en volym av minst 0,5 m3 per tappstdlle.

Golvbrunn for skyddsrumsdrift skall vara fdrsedd med automatisk eller

manuell avstdngningsanordning av inte korroderande material som motstAr

et t  baktryck av 0.1 MPa.

Fciljande anordning av golvbrunn godtas.

Golvbrunn med sidoutlopp monteras med utloppets <iverkant minst 100 mm

under golvplattans overkant enligt figut 4:222a.

Golvbrunn med bottenutlopp anordnas enligt figur 4:222b.

vid golvbrunn med manuell avstiingning anvdnds normalt en los nyckel av

metall som liimpligen forvaras tillsammans med skyddsrumsutrustningen.

Golvbrunn med automatisk avstiingning anordnas si att den stiinger vid

pAverkan av tryck utifrAn.

D
!

:222

Figur 4:222b. Golvbrunn med bot-
tenutlopp.

:223 Avloppsledningfiirskyddsrumsdrift

I Avloppsledning for skyddsrumsdrift i eller under skyddsrumsgolv skall

tr dimensioneras och utforas se att titlfredsstiillande avloppsfunktion erhills

tr utan att skyddsformigan forsiimras'

Det godtas att avloppsledning ingjuts vertikalt genom golv eller med en

sidodragning av hogst 700 mm, se figur 4:222a ochb.

Betriiffande dragning av avloppsledning i civrigt, se :224.

Vid val av material till och fogning av avloppsledning i eller under

skyddsrumsgolv bor hdnsyn tas till att avloppsledningen inte iir

itkomlig sedan golvet iir gjutet och att bilning i skyddsrumsgolv inte

f6r utforas.

tr
tr
tr
D
!
rl

SKYDDSRUM
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:224 Avlopp f<ir skyddsrums fredsanviindning

Avloppsledningar fcir skyddsrumsdrift, genomgAende avloppsledningar och
avloppsledningar for skyddsrummets fredsanviindning fir inte sammanf<iras
till gemensam samlingsledning i eller under skyddsrumsgolvet.

Avloppsledning fdr fredsanvdndning anordnad enligt fciljande godtas.

Avloppsledning skyddas med stiingventil monterad hcigst 300 mm innanfor
skyddsrums begriinsningsvdgg och med f<irstiirkt rcirledning frAn ventilen ut
genom begrdnsningsviiggen, se frgur 4:224a. Ventilen placeras i siirskild
ventilgrop vars mAtt i plan inte underskrider 6fi) x 800 mm. Gropen tiicks

I med trampsdker lucka av korrosionsbestindigt material. Luckan fdsts i ram
av samma material. Stiingventil och fcirstdrkt rcirledning utfors fdr ldgst
tryckklass PN 6.

I Stdngventilen utfcirs med samma dimension som rdret. Ventilen utfcirs sA att
god tdtning, litet motstAnd och liten risk fcir igensdttning erhills. Den utfors
si att den er lett att demontera och rensa samt att cippna och stdnga.

F6re stAngventilen ansluts inte andra avloppsenheter iin de som finns i
skyddsrummet.

Fcirstdrkt rorledning forses med tiitningsfldns vars mitt och utfcirande
framgir av :214.

Verti kolsni tt

Figlr 4:224a. Ventilgrop med stengventil och fcirstdrkt rdrledning.

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

Vid huvudfall 4 enligl3:241, kringgjuts avloppsledning under skyddsrumsgolv
med 100 mm armerad betong.

Tvittstdll, WC-stolar m m som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift infiists
enligt 3:35. Installationer som inte infdsts pi detta sdtt demonteras vid
skyddsrummets iordningstdllande. Installationer i ett utrymme, som omsluts

D
D
D

Ev kr inggjutn ing
se text
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av betongvliggar, fir dock sitta kvar under forutsiittning att ddrren lises och

blockeras.

Exempel pi dragning av avloppsledningar visas i figur 4:224b.

@ Gotvbrunn med ovstongnings- @ Stiinqventrl PN6 enligt 4:224

onordnrng ent igt  4:222 
@ Luftn ingronordning ent igt  L:224

@ Avtoppsenhel ilot tkvgg-t111.,, 
@ 6eoomg&ende ovtoppstedning

f r i r f r edsonvdndn rngen t i g t 4 :224  en l i g t i : 225

O Fajrstiifkt rdrledning entigt l':224

Fig:ur 4:224b. Exempel pA dragning av avloppsledningar.

Betrdffande val av material till avloppsledning, se:.223'

Golvbrunn fcir skyddsrumsdrift f&r iiven anviindas under skyddsrum-

mets fredsanvdndning.

Demonterbara vA-installationer, t ex wc-stolar tillsluts och bdr

anordnas si att inga ror efter demontering ir avslutade dver

golvnivi.

Vid fredsanvdndning behdvs ofta fler avloppsenheter iin vid skydds-

rumsdrift. Vid skyddsrummets iordningstdllande avstiings dessa

enheter gruppvis for att hindra en tryckvAg att tranga in i skyddsrum-

met genom avloppsledningen eller att skyddsrummet <iversvdmmas

vid fel pi avloppssystemet.

Kringgjutning av avloppsror vid golvkonstruktion enligt huvudfall 4

fcirhindrar att rdret trycks eller bryts sonder av en tryckvig som

trenger in under golvkonstruktionen.

Luftningsanordningen stenger ndr overtryck rider i avloppsr<iret

varigenom illaluktande gaser frin avloppet forhindras att trdnga in i

skyddsrummet. Luftningsledning inom skyddsrum behover inte gjutas

Plon
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:225

in i betong. Avluftningen anordnas sA att den mynnar si hogt att
avloppsvatten inte kan trdnga in i skyddsrummet.

Genomglende avloppsledningar

GenomgAende avloppsledning anordnad enligt fci'ljande godtas.

GenomgAende avloppsledning av gjutjArn, plast eller motsvarande utfcirs
med kringgjutning av minst 100 mm armerad betong. Betriiffande golv-
brunns storlek i skyddsrumstak samt avloppsrcirs kringgjutning, se 3:55.

Avloppsledning i tryckklass PN 10 med ror av rostfritt stil enligt SS 14 23 43
godtas utan kringgjutning under fdrutsdttning att rciret iir oskarvat inom
skyddsrummet och genomforingarna i skyddsrummets stomme utfors gastdta
med tdtningsfliinsar enligt :214.

Rensrdr av gjutjiirn eller rostfritt stil utfors utan skyddslucka enligt figur
4:225 alternativ 1.. Rensror av annat material fdrses med skyddslucka enligt
hgtr 4:225 alternativ 2. Ram till skyddslucka f6r rensrrir gjuts in samtidigt
som rdret.

cn'f-
f-

z\'-|  - ^ +
lA 'u+-

Att  1 Rensr i j r  uton skyddslucko

S n i t t  A - A
Alt 2 Rensriir med skyddslucko

Figur 4:225. Rensrcir pi kringgjuten avloppsledning.

Sni t t  A  -A
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Betriiffande avloppslednings dragning, se :224.

Skyddslucka fcir rensrtlr iir gasskyddsmateriel av andra klass'

Med genomgiende avloppsledning avses avloppsledning till vilken det
inom skyddsrummet inte iir anslutet nAgon avloppsenhet.

VARME

Skyddsrum skall fcirses med ldmpliga uppvdrmningsanordningar si att jdmn

vdrme kan erhillas vid skyddsrumsdrift.

Viirmeinstallation skall vid dimensionerande utetemperatur enligt SBN ge

minst *10"C i tomt skyddsrum.

Vdrmare skall vara manuellt reglerbar.

Det godtas att uppvarmning sker med viirmevatten eller direktverkande

elvdrmedon.

Radiator, radiatorventil och rdrslinga i viirmevattensystem av liigst tryck-

klass PN 6 anordnat enligt :2 godtas.

El-uppviirmning anordnad enligt :4 godtas.

Uppviirmning med varmluft godtas normalt inte'

Viirmare kan t ex vara radiator, konvektor eller rorslinga.

EL

Allmiinna krav

Elinstallation skall utfciras si att skyddsformigan inte fdrsdmras. Elinstalla-

tion skall anordnas sA att skyddsrummets iordningstdllande och drift inte

forsviras.

Utfiirande

Elinstallatior, fcir skyddsrumsdrift skall anordnas skild frin installation

utanfor skyddsmmmet.

Skyddsrum skall fcjrses med egen gruppcentral placerad i skyddsrummet' Vid

skyddsrum i grupp med dubbla dorrar mellan skyddsrummen enligt 2:34 fhr

dock en gruppcentral anordnas for tvi skyddsrum.

Gruppcentral f&r inte placeras i gasfing.

Elinstallation i skyddsrum ansluten till gruppcentral utanfcir skyddsrummet
eller till gruppsiikring gemensam med installation utanfor skyddsrummet
godtas inte. Belysning i vindfing eller i gingvdg till skyddsrum fir dock

anslutas till siirskild gruppsiikring i skyddsrummets gruppcentral.

Exempel pi elinstallation framgir av figur 4:443.

BetrAffande infdstnins av elarmatur och andra elinstallationer, se

3 :35 .

Betrdffande ingjutning av kabelror, se 3:55.
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:412 Avsikring

! Elinstallation fcir skyddsrum skall pi liimplig sAtt fordelas pA skilda
tr gruppsdkringar.

Fciljande utformning godtas.

Viigguttag, belysning, vdrmedon, ventilationsanordning och installationer
fcjr fredsanviindning ansluts var fcir sig till skilda gruppsdkringar.

Hcigst tre $avagsuttag ansluts per gruppsdkring.

Hdgst tvi flAktaggregat ansluts till samma gruppsAkring. Om endast tvA
fliiktaggregat installeras fdrses dock varje aggregat med var sin gruppstik-

:4t3

ring.

Belysning i skyddsrum frirdelas pA minst tvi gruppsdkringar.

Montage

Fliiktaggregat som demonteras i fred skall anslutas med stickpropp till
vdgguttag. Ledningen fir vara hogst 3 m ling.

Elinstallation fcir skyddsrumsdrift fir inte monteras pi sidan vdgg eller
inredning som skall demonteras vid skyddsrummets iordningstillande.

SAvdl utanpiliggande som infiilld installation godtas. Dock godtas inte
utanpiliggande elledningar i anslutningsytor mellan monterbart gasfAng och
vdgg, se 2:43.

Elinstallation fdr fredsanvindning

Fast ansluten fredsinstallation som meste demonteras vid skyddsrummets
iordningstdllande skall forses med tillf<irlitlig anordning som gcir anslutna
ledningar spiinningslosa vid demontage.

Siikerhetsbrytare utfcird enligt SS 428 06 05 (SEN 28 06 05) och kopplings-
dosa godtas. Vid brytaren uppsetts en skylt som anger att brytaren lises i
frinslaget ldge vid skyddsrummets iordningstdllande samt att demontering
av installationerna ddrefter utfcirs fram till kopplingsdosan efter brytaren, se
tabell 5:25.

Kanalskenesystem godtas.

Kanalskenesystem ansluts till separat gruppsdkring enligt :412 och gors
spiinningslcist vid skyddsrumsdrift .

Elapparater for fredsanvAndning ansluts niir sl Ar mci,jligt med stickpropp och
uttagsdon.

Fcir att mtijliggdra vidgad fredsanvindning av olika elapparater iir
ledningarna till vdgguttagen for fldktaggregaten pi figur 4:443 angivna
som 5-ledare och viigguttagen betecknade 4+J. Till denna typ av
vagguttag passar stickpropp av typ CP 416-6 som normalt levereras
med ett fliiktaggregat.

:414

tr
tr
D
tr

!
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:42 Ledningar och centraler

:421 Anslutning av huvudledning

O Huvudledning till skyddsrum skall anslutas till sdrskilda huvudsdkringar i

tr byggnadenshuvudcentral'

I anliiggning eller byggnad ddr huvudfordelning utgdrs av kanalskenesystem

godtas dock att skyddsrummets huvudledning ansluts till detta om inte ett

sAdant utfcirande innebiir mindre siikerhet mot skador vid vapenverkan iin ett

utforande med egen huvudledning enligt ovan.

Med siirskilda huvudsiikringar avses att inga andra delar av elanliigg-

ningen fir belasta huvudledningen till skyddsrummet. Huvudledning

till skyddsrum ansluts sa niira inkommande servis som mojligt efter

elmetare.

:422 Reservmatning

tr Elanldggning f<ir skyddsrumsdrift skall utforas si att anslutning av reserv-

tr matningunderliittas.

En anordning for reservmatning utfdrd si att huvudledningen till skydds-

rummet diir den passerar genom skyddsrums begriinsningsviigg pi viiggens

utsida iir fcirsedd med en kapslad kopplingsdosa av liittmetall godtas. F6r att

liitt kunna iterfinna kopplingsdosan vid behov av reservmatning placeras

denna intill skyddsrummets huvudingang. Alternativt setts skylt upp vid

ingingen som visar var dosan dr placerad.

Betriiffande miirkning, se :425.

Kopplingsdosamedplomberatlockvdljsomdosaniirplaceradf6re
elmdtaren.

:423 Ledningstyp

tr Genom begriinsningviigg, tak, golv och inre vdgg i permanent gasflng skall

D ledning av tyP som kan forskruvas i kabelgenomfciring anviindas'

I Exempel pi godtagna ledningstyper Ar AKKJ, EKKJ, EKKL' EKLK' FIFF'

I fXrf . FKKL. FKLK med bokstavsbeteckningar enligt SEN 2417 0l'

:424 Genomgiende elledning

! I Genomgirende hcigspiinningsledning tiilats inte.

Genomgaende ligspdnningsledning dragen i ingjutet kabelrtir eller friliggan-

de med kabelgenomfciringar enligt :43 godtas' Antalet genomgaende

ledningar bdr dock begriinsas.

Med genomgiende ledning avses sidan ledning till vilken inte iir ansluten

nigon elinstallation i skyddsrummet.

Med hcigspanningsledning avses hdr ledning dar spdnningen mellan en ledare

och jord overstiger 250 V.
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:43

:425 Miirkning

tr Huvudledning och centraler skall forses med bestiindig mdrkning.

Fciljande utformning godtas.

Vid huvudcentral anges pi gruppschema eller skylt vilket skyddsrum
huvudledningen avser samt ledningens beteckning och area.

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

Vid gruppcentral i skyddsrum uppsetts gruppschema. Pi gruppschema anges
i klartext var huvudsiikringen fdr gruppcentralen iir placerad.

BetrAffande skyltning, se dven 5:2.

Kabelgenomfiiring

Kabelgenomforingar i begriinsningviigg, tak, golv samt inre vdgg i permanent
gasfing skall utfriras gastdta.

Genomforingar av typ KGHS (figur 4:43a), KGH (figur 4:43b) samt MCT
(KGB) med ram typ RGB-X eller annan ldmplig anordning f<ir kabelgenom-
foring som gjuts in samtidigt med stommens uppf<irande godtas. Vid
anvdndning av kabelgenomfciring KGH tillses att tatningshylsans sexkant
blir helt ingjuten. Betriiffande ingjutning i ovrigt, se 3:55. Icke utnyttjad
genomfciring forsluts i bida iindar enligt nagot av alternativen i figur 4:43a, b
och c. Genomfciringarna placeras si att de iir mcijliga att kontrollera.

Utover erforderliga genomfciringar fcir el, tele, antenn och overtrycksmdta-
re, se :47 och :126, godtas att vtterligare genomf<iringar anordnas f<ir
fredsanvdndning och i reserv.

Vid infiillt ledningsror mellan gasfinget och skyddsrummet i <ivrigt godtas att
tdtningen av r6ret utfdrs med plastisk tiitningsmassa i kopplingsdosorna.

Tiitningsbricka med en minsta tjocklek av 1 mm av missing eller elfdrzinkat
stAl godtas vid fcirslutning av kabelgenomf<iring enligt figur 4:43c.

Kabelgenomfdring i gemensam viigg och bjiilklag mellan skyddsrum utfcirs
pa samma satt som i annan begriinsningsviigg.

Forslutning enligt figur 4:43c innebiir att alla delar finns tillgiingliga fcir
framtida ledningsdragning. Vid icke utnyttjad kabelgenomfciring med
forslutning enligt figur 4:43a eller b bcir erforderliga delar fcir ledningsdrag-
ning forvaras i skyddsrumsfcirridet.

Gummipackning och brickor i kabelgenomfdring miste ha rdtta dimensioner
i fcirhillande till den genomf6rda ledningens diameter. Fcir att minska
eventuellt spel kan, om si erfordras, ledningen lindas med eltejp. Tatningen
utfrirs si att hylsskruven frin bcirjan inte behdver dras i helt for att full tatning
skall erhillas eftersom efterdragning skall kunna utfciras vid senare
kontroller.

n
I
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1 Stdtror SMS 127 DN 32 't

2  Reducer ingshYiso  6

3  Totn inqshYtso  1

4  P n t k n t n g

F'igur 4;43a. Principskiss av kabelgenonttoring

F o r s k r l : n t n g

Avs{u tnrnqspropp (  n ross ing)

B f r c k o r

typ KGI{S.

Alteonotrvt  toge pd vogg --J
I

1 OPG-ror {SEN 2{-10'15 )

2  Sko rvmu f f

3  To tn rngshy l so

4  Pockn ing

5  Fo rsk ruvn rng

5  Avs lu i n rngsp fopp  imoss ing )

7  B r r cko r

Figur 4:43b. Principskiss av kabelgenomforing typ KGH.

' I  Fo r sk ruvn rnq
K6HS

2  P o c k n r n g

I
3  B r i cko r

4  T o t r r n g s b r r c k o

Figur 4:43c. Forslutning med forskruvning och tritningsbricka av inte anviind

kabelgenomfciring av typ KGHS och KGH' Betriiffande forslutning med

avslutningspropp, se figur 4:43a och b.

K6H
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:44

:441

:442

:443

Effekt'tN/m2

Belysning

Omfattning

D Samtliga utrymmen i skyddsrum och till skyddsrum ledande gingviigar inom
n byggnaden skall diir inte annat anges fcirses med belysning.

Monterbart gasfAng fdrses med belysning, se figur 2:43.

Torrklosett, mindre forrAd och dylikt godtas utan egen ljuspunkt om de
anordnas sA att tillfredsstdllande ljusfdrhillanden iindi erhills.

TillfredsstAllande belysning inom TC-avdelning kan t ex erhAllas om
en ljuspunkt placeras pi skyddsrumsv?iggen eller i taket vid varannan
mellanviigg i TC-avdelningen, se iiven 2:7 . Belysningen kan iven bli
tillfredsstdllande om TC-avdelningen fcirses med genomskinligt tak
och ljuspunkter placeras tillriickligt ndra for att lysa upp TC-
avdelningen.

Effekt

Effekten fcir belysning i skyddsrum skall vara minst 5 och hogst 15 Wm2 vid
skyddsrumsdrift.

Det godtas att 15 Wmz civerskrids vid skyddsrums fredsanviindning varvid
belysningsinstallationen - med skyltar och anvisningar fcir skyddsrummets
iordningstiillande - utfdrs si att det klart framgir hur effekten reduceras till
angiven nivi vid skyddsrumsdrift.

Avsikten med fcireskriften er att begrdnsa den frAn belysningsanord-
ningarna avgivna vdrmen.

Av tabell 4:442 framgilr ungeffrrlig belysningsstyrka vid olika effekter
och bestyckningsalternativ. Variationerna i belysningsstyrka beror pA
skillnader i bl a armaturverkningsgrad och reflektionsfaktorer hos
viiggar och tak.

T abell 4:42. Belysningsstyrka.

Belvsninesstvrka i lux
Lysrtir 

- 
Gltidljus

n
tr

5
10
t2
15

90-150
180-300
21,0-3ffi
270450

15- 25
30- 55
45- 75
60-100

Exempel pA elinstallation visas i figur 4:443.

Armatur

Skyddsrum skall fcirses med vdl infdstad belysningsarmatur av god mekanisk
hillfasthet.

Glodljusarmatur av h6rdplast eller metall med kupa av vdrmebestdndig plast

fcir glodlampa med skruvsockelE2T samt lysrorsarmatur med slagtilig kupa
av viirmebestiindig plast godtas.

De angivna kraven pi belysningsarmaturens hAllfasthet och infdstning
iir fdranledda av faran fcir personskador av nedfallande glassplitter och
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armaturdelar vid vapenverkan. Lysrcirsarmatur distanseras fren och

infdsts i tak t. ex. enligt civilf<irsvarsstyrelsens typritning.

Betrdffande infdstning, se 3:35.

@ Betysning i TC-enligt rr:441
@ L"cning titt seporot siikring i

byggnodens huvudcenlrol
ent igt  4:421

@ Koppt ingsdoso for  huvudtedning
en l i g t  6 : 422

Genomfi i r ing ent igt  f :43

Gruppcenhot ent igt  4:411

Shijmstiittore entigt 6; 444

Armotur ent igt  6:463

Betysning r nonterbort gos-

fdng entigt 4:41.'l

@ fost monterot viirmedon onsluts
titt kopptingsdoso

@ Vi iggut tog enl igt  4:45

@ Uttog for onstutning ov ftiiki-
oggregot enligt lr:45

@ Genomfiiring fi5r telefontedning
ent igt  4; [7

@ Genomfiiring for ontennledning
ent igt  l+:47

@ Genomfiiring fijr reserv enligt l.:43

rn
\J/

\!/

o
@
@

.444

Figur 4:443. Exempel pi elinstallation i skycldsrum med monterbart fasfang

och belysning med lysrcir. Belysningens effekt er beriiknad till 5 Wm2'

Striimstillare

Varje utrymme (rum) med belysning i skyddsrum skall fcirses med manuell

strdmstdllare dAr inte annat siirskilt anges.

TC, mindre f6rrid och dylikt godtas utan separat strdmsteilare'

Om belysning i fred styrs av automat eller kopplingsur godtas att det i

gruppcentral uppsiitts omkopplare med vilken automatiken kan forbikopplas

och strdmstallarna inkopplas. omkopplaren fcirses med miirkning varav dess

funktion framgir och att omkoppling skall ske vid skyddsrummets iordning-

stiillande.

Viigguttag

I varje skyddsrum skall pA liimplig plats anordnas minst ett tviviigs, jordat

uttag for varje pAborjat 60-tal skyddsrumsplatser. DAr fler iin ett uttag

erfordras skall de placeras jdmnt fordelade i skyddsrummet.

Vdgguttag sorn placeras l6gst 1,0 m civer fiirdigt golv godtas.

!

n

D
!
tr

:45
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:46

:47

tr
D

tr
n

Ett viigguttag bdr placeras hdgst 2 m frin varje reservutging.

Placeringen i h<ijdled motiveras av att skyddsrumsgolvet skall kunna
spolas.

Uttiver vdgguttag enligt ovan erfordras det vdgguttag fcir fldktaggregat
som ansluts med stickpropp.

Elradiator

Elradiator skall vara utford enligt liigst skyddsform IP 34 (striltiitt) enligt
SS IEC 529.

Det angivna kravet pi utfijrande motiveras av att skyddsrumsgolvet
skall kunna spolas.

Betrdffande infdstning, se 3:35.

Genomfdring fiir antenn- och telefonledningar

Kabelgenomfciringar for antennledning och telefonledning skall anordnas pe

liimpliga platser i skyddsrums begrdnsniugsviiggar.

Fdljande utfcirande av genomfciring ftir antenn- och telefonledning god-
tas.

Kabelgenomftiring fcir antenn- eller telefonledning utfcirs med en dimension
av minst 18,6 mm och fcirsluts i biigge dndar med avslutningspropp eller
bricka enligt :43.

Genomfdring fdr antennledning utf<irs sA att den mynnar mellan 0,2 och 2,0
m ovanfdr mark pi nlgon av byggnadens yttervaggar och forses med
dragtrid enligt figur 4:47.

Kabelgenomf<iring ftir telefonledning anordnas sA att den mynnar utanfor
skyddsrum pi liimplig plats med hdnsyn till <ivriga telefonledningar inom
byggnaden. Finns inga sidana ledningar placeras kabelgenomforing sA att

den mynnar liitt Atkomlig pi begrinsningsviiggs utsida.

- -  Fo rs tu tn rng

I----- Drogtrdd

-  OPG- ro r  ( s t d l r o r )

200 -  2000

Fo rs l u tn rng

SKYDDSRUI'1

Vert ikotsni i t
Figur 4:47. Exempel pA kabelgenomfOring KGH for antennledning.

Betrdffande skyltning, se 5:2.
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I UTRUSTNING OCH SKYLTAR MM

Fcireskrifter markeras med en kvadrat till viinster om

Exempel pi lcisningar och metoder samt allmiinna rid

Kommentarer markeras med vdnsterindrag'

varje textrad.
saknar kvadrater.

D
tr

UTRUSTNING

Till varje skyddsrum skall

kvalitet. Den skall forvaras

Utrustning fOr taPPstille

Godtagen utrustning for tappstiille

reglerbart strilror och forskruvning

Ovrig utrustning

finnas utrustning av erforderlig kvantitet och

pi betryggande siitt.

: 1 1 Utrustning fiir torrklosett

Foljande utrustning godtas.

Torrklosettavdelning anordnas med avskiirmning mot skyddsrurnmet och

mellan.IC-utrymmena.AvskiirmningenutfdrsmedskiirmvZiggar,dorraroch
eventuellt siirskilt tak eller annat utforande med motsvarande funktion'

VarjeTC.utrymmef6rsesmedettTC-kArlavminst50litersvolym.TC-kiir l
av kraftigt utforande och forsett med viil infiistade handtag samt inviindigt

f r i t t f r inskarpakantergodtas 'Godtagnamater ia l ik i i r l i r impregnerad
cellulosafiber, plast, ptat eiler likviirdigt material. Kiirlet fdrses med utbytbar

plastsiick samt ldstagbart lock och sittring. Alternativt godtas anordning av

ptat avseOa for TC-kiirl av engingsemballagetyp' Eng&ngsemballaget utgtirs

av plastsiick med tillhdrande holje av papp e d'

Lock och sittring utfdrs av piast. Plastsiick utfors med en materialtjocklek av

minst 0,1 mm och dubbelsvetsade skarvar' Plastsiick dimensioneras sA att den

fylld till torrklosettskiirlets volym kan knytas ihop och tas ur kdrlet' Varje TC

forses med sdckar eller emballage med en sammanlagd volym av minst

200 l.

Betrdffande torrklosett i ovrigt, se 2:7'

Vattenkflrl

Vattenkdrl med en sammanlagd volym motsvarande 10 I per skyddsrums-

plats godtas. Vattenkiirl bor ha en volym av ca 50 l' Vattenkiirl som er

iorstuibart, mdrkt med uppgift om volymen samt utfort se att tva fyflda kiirl

tAl att staplas pA varandra godtas'

..12

: I J

iir ca 10 m Plastslang, DN 15, med

passande till tappstiille enligt 4'.217 '

: 14

:141 AllmAnt

utrustning till skyddsrum med sadan kvalificerad fredsinredning att den inte

kandemonterasmedskyddsrummetsnormalaverktygsutrustninggodtasom
den f<irses med de extra redskap eller verktyg som erfordras fcir demontering
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t42

av fredsinredningen. Omfattningen av detta behov bedcims frin fall till
fall.

En lista <jver den fullstdndiga verktygsutrustningen fcirvaras i skyddsrums-
forridet, se Aven :15.

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

Sjukvflrdsmateriel

En omging av sjukv6rdsmateriel enligt tabell 5:142 godtas ftir varje pibdrjat
60-tal skyddsrumsplatser.

Tabell 5:142. Sjukvirdsmateriel.

Beniimning Antal

Transportskena nr 987 206
Kndskena nr 987238
Vinkelskena nr 987228

Stodskenor av DaDD,
tvp Akla el ler 

'  "

liliviirdiea

I
2
A

:143 Brandmateriel

En omging brandmateriel enligt tabell 5:143 godtas fcir varje pAbdrjat 60-tal
skyddsrumsplatser.

Tabell 5:143. Brandmateriel.

Beniimning Antal Anm

Griivspade
Hink 15 l .  av o last  e l ler  av
varmforzinkad plSt
Pikvxa
Rdcldninssl ina 25 m. min
@ 10 mml brottlast minst 8 kN

I

4

1

sMs 1526

SMS 1516

Se Statens Brandinspektions
meddelande 1968:9 

-

:144 Verktyg m m

En ornging verktyg enligl
: 141
Tabell 5:144 Verktyg m m

tabell 5:144 godtas per skyddsrum, se iiven

Beniimning Antal

Anslaestavla ca
400-x 600 mm

Brytgett, flatviissat, liingd
l . )  m

Briickiiirn (kofot) ca
750-mm

BAsfilsstiillnins for 300 mm
Slad

Bisfilsblad 300 mm av
snabbstAl

Ficklamoa 4.5 V
Handsid. klineans lirnsd

ca 600 mm
Huggmejsel (f l  atmejsel)

ca l)u mm
Huggme isel ( murarmeisel)

ci300 mm
Kombinationsting ca 180

mm
Mejselhammare ca 1,5 kg

SMS 1591

Luna 2281 eller likviirdig

Luna 0683 eller likvdrdig

SMS 1332

Luna 2302 eller likviirdig

Luna 1632 eller likviirdig

Lluna 1642 eller likviirdig

Luna 0783 eller likvdrdig

Luna 1936 eller likviirdig

I

1

I

6

2
I

2

I

I

1
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Tabell 5: 144. (fortsiittning).

Beniimning Antal

Nvckel passande till mon--terbai pelares fotskruv
el mots'varande verktyg

Polygript6ng, liingd ca 250
mm

Skiftnyckel
Skruvineisel ca 4 x 75 mm
Skruvmeisel ca 8 x 150 mm
Slidkniv,-liined ca 250 mm
Snickarhamriare ca 0,7 kg
Verkstadssliis.ga med Pen

och skaft 
--

Spruta for tdtning med
IOqmassa

Foeliassa qrupp B med
i'od laqrines-- och Ald-
ilngsbdstiindighet

Krokar ftir upphiingning
av personltg utruslnlng

Anskaffas endast dA monter-
bar pelare anvdnds

Luna 5558 eller likviirdig

Bahco nr 74 eller likviirdig
Luna 1678 B eller likviirdie
Luna 1678 B eller likviirdiE
Luna 2195 eller likvdrdie 

-

Luna l819 el ler l ikvi irdi!
Luna 1921 el ler l ikvi irdig

Avsedd fcir los massa eller
patron
Enlist AMA-72. Foqmassa
f<irvfras i obruten f6rpackning
antinsen i plitburk med tatt
lock Erler i'patroner utforda
av plast
Liiirolieen monterade Pi
briidh. Fastsiittning Pi skYdds-
rumsvdsqen f<irbereds qenom
anbrins;;de av liimplis-a
infdstninssanordninsaienl
3:35. Krdkarna borTordelas
jimnt river skyddsrummet.

I per 15
pilare

5 l + 5 1
p.er igen-
sattnlng
med bd-
tonqelement
Molsvaran-
de 1/3 av
antalet
skvddsrums-
platser

Luna =
SMS =

Jiirnhandlarkatalogen, Luna Verktyg och Maskiner -81
Sveriqes mekanftiibunds standardcentral

Fiirvaring av skyddsrumsutrustning m m

Foljande forvaring av skyddsrumsutrustning m m godtas.

Skyddsrumsutrustning och demonterad skyddsrumsmateriel anses fcirvarad

pi betryggande sdtt i list utrymme i skyddsrummet eller i annat list, torrt och

uppviirmt utrymme i ndrheten, det s k skyddsrumsforridet'

En arkivbestdndig omgang skyddsrumsritningar med anvisningar fcir iord-

ningstiillandet fcirvaras tillsammans med skydclsrumsutrustningen, se 1:34.

Dessutom forvaras pa samma sdtt monteringsanvisningar m m fdr i

skyddsrum ingiende komPonenter'

L<isa tiitningslister till drirrar, luckor och ventiler fcirvaras intalkade i tet och

mdrk fcirpackning tillsammans med dvrig skyddsrumsutrustning. List pi ND-

och NSD-dcirr fir inte demonteras.

Vid fcirvaring av utrustning for flera skyddsrum i samma fdrrid skiljs

utrustningarna At och skyltas. Vid risk fdr fdrviixling av delar inom ett och

samma skyddsrum itskiljs delarna genom mdrkning.

I skyddsrumsfcirridet skall finnas en fullstdndig lista <iver i forridet f<irvarad

materiel inklusive den utrustning som erfordras enligt :l4l - "I44'

Utrustning enligt :11 - :14 behover normalt foljande minsta yta:

Skyddsrumsstorlek, platser 60 120 180

Erforderlig yta m2 2,0 2,5 3,0

Ddrtill erfordras vta f<ir demonterad materiel som fliiktaggregat,

:15
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:2

:21

monterbara pelare, betongelement, str6lningsskydd m m. Detta
utrymmesbehov bestiims frin fall till fall.

Utrustning och materiel brir genom uppallning skyddas mot fukt frin
golvet.

SKYLTAR

A.llmiinna krav

tr Skyltning skall ge tydlig information om skyddsrums liige och underlatta dess
tr iordningstiillande och drift.

Skyltning enligt :21 - :25 godtas.

Skyltar utfors tydliga och bestiindiga och placeras viil synliga.

De skyltar nr l-i3 enligt tabell 5:25, som enligt tabellen erfordras, monteras i
normalfallet inrran slutbesiktning.

Hdnvisningsskyltar nr 14 och 15 enligt tabell 5:25 forvaras i erforderligt antal i
skyddsrumsforridet. Normalt godtas att en skylt nr 14 och fem skyltar nr 15
anskaffas.

Firg

Skylt som beskriver materiel, komponent eller utrustning utfdrs med vit text
pi grcin botten. Skylt som anger fara eller risk vid skyddsrumsdrift utf<irs med
svart text pA gul botten. Skylt som anger inrymningsviig till skyddsrum utfcirs
med svart text pi vit botten och f<irses med svart bird.

Text

Skylttext utformas diir inte annat anges i tabell 5:25 med gemena bokstdver
och med versaler som begynnelsebokstav. Typsnitt iir Sisneg eller Sispos
enligt SIS 03 00 11. Sex bokstavshojder anviinds: h = 8, 10,15,25,170 och
280 mm.

Skyltstorlek

En skylts storlek bestdms diir inte annat anges i tabell 5:25 enligt figur
< . ' ' t  1

f+-
h + -
; l

T-n l ReservutgAng

:22

'.2-t

:24

! 'r-2 + _
Figur 5:24.  Skyl t .  Pr inc ip.

Erforderliga skyltar

Erforderliga skyltar, deras utformning och placering framgir av tabell 5:25.
Forutom dessa skyltar kriivs i vissa fall andra skyltar som utformas
individuellt enligt reglerna i :2. Siirskilt bor foljande fall observeras:
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a) Vid byggnadens elektriska huvudcentral anges pi gruppschema eller skylt

att huvudledning avser visst skyddsrum samt ledningens beteckning och

area, se 4:425. lJtformningen blir i stort sett lika skylt nr 9 i tabell

5 :25.
b) vid huvudingAngen till skyddsrum uppsetts en skylt som beskriver var

kopplingsdosan for reservmatning finns om denna inte finns pi viil synlig

plats intill huvudingangen, se 4:422. Utformningen blir i stort sett lika

skylt nr 3 i tabell 5:25.
c) vid gruppcentralen i skyddsrummet anges pi gruppschemat i klartext var

huvudsiikringen for gruppcentralen dr placerad, se 4:425'

Tabell 5:25. Skyltfiirteckning.

Bokstavs- Fiirg Placering
hdid h

Skvlt Text
nr Utformning

Skyddsrum
In!6^ng med
gaslang

25 mm Vit text Utanfor skydds-
ol gron rum.
botlen Pi viiggen vid

handtl-sssidan intill
ingflngdn

Endast vid dorr med
gasfing

l ' Skvddsrum
Ini ine utan
gaIrAn-g

25 mm Vit text Utanfor skydds- Vid dorr som inte
pA qron rum. har gasff,ng
botien Pi viiggen vid

handrasssidan int i l l
ingingen

Skyddsrums- 15 mm
utrustnlng

Utrustnins och
material till
detta-skydds-
rum llnns I
r u m . . .
bvssnad.  .  .
Si:-f'lan

(Enkel plan)

Vit text I skvddsrum.
oA eron PA v?ieeen vid
bot"ten handt-alssidanintill

ineAneen t i l l
sk-vd&rummet

Endast om skydds-
rumsutrustmngen
f6rvaras pA an-nan
plats zin i skyddsrum-
met.

Pi planen anges
skvhdsrumme-ts re-
sobktive skvddsrums-
fbrridets liise.
Bokstavshdid pi
planen 8 mm.

Skyddsrumsut- 15 mm
rustmng

Vit text Utanfor skvdds-
pi eron rumsfcirrid
botien Pi viiesen vid

handt-a-sssidan intill
ingingen

Utrustning och 15 mm
inredningTor
skyddsrum. . .
i t i y g g n a d . . .

Vit text I skvddsrumsfor-
pA eron r id. '
botlen Pl viiggen ovanf<ir

utrustnlngen

Endast om skydds-
rumsutrustnlngen
forvaras pe annan
plats en f skyddsrum-
mel.
Vid frirvaring av
flera utrustningar i
samma fdrrAdikvltas
varje utrustning for
sls

FAr inte 6ppnas 15 mm
vid skvdds--
rumsdrift

I skyddsrum.
Vid extra dorr

Svart
text pe
gul bot-
ten

Dold ventila-
tionsoDDnlns.
Tillsluts vid-
skyddsrums-
drift

15 mm

8 m m

Svart I skyddsrum.
text pi Vid-dold ventila-
gul bot- tionsopPning
ten

Endast om ventila-
tionsoppning dr dold
vrd treOsanvanonlnq
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Tabell 5:25. (fortsittning).

Skylt
nr

Text
Utformning

Fiirg PlaceringBokstavs-
hdjd h

Anm

Avstiinqninqs- 15 mm
ventil fbr frEds-
avlopp.
Stiin'e's vid 8 mm
skvdEsrums-
drift

Svart I skvddsrum.
text Da Pf, viiseen vid
sul bot- stiinst'e-ntil fdr
ien fredlavlopp

Endast vid siirskilt
avlopp f<ir fredsan-
vanonrng

Elektrisk hu-
vudlednine till
skyddsruri'

n.l'" ti.itiiti-
ning

8 m m Vit text Utanf<ir skydds-
pA sron rum. Vid kbpo-
botien linesdosafoielek-

triJk huvudledning
till skyddsrum

10 Strombrytare
f<ir fredsinstal-
lation.
Vid iordnine-
stiillande lAies
brytaren i frAn-
sldset liise var-
e.ftEr ledningen
demonteras
fram till kopp-
llngsdosa etter
brytare

15 mm

8 m m

Vit text I skvddsrum. Endast om det finns
pi erdn Vid'brytare f6r elektrisk fredsinstal-
botien elektriik fredsin- lation som miste

stallation som skall demonteras vid iord-
demonteras ninestiillande av

skvddsrum

1 l Antenn
Skyddsrum

8 m m Vit text I och utanfdr
pA sron skvddsrum.
bott-en P6- viieeen vid

eenorildrine fdr
Intennledning

Telefon
Skyddsrum

Vit text I och utanfcir
pi grcin skvddsrum.
botlen P5 vdeeen vid

senor;Iorine fdr
ielefonlednine

I J ReservutgAng 15 mm Vit text PA husfasad
pi gr<in
botten

Endast om reservut-
sineen blir dold av
[uts-, motfyllnad e d

280 mm Svart
text pe
vit bbt-
ten,
svart
bird

Hdsst I meter Hiinvisninesskylt fdr
frAi entrdbelvsnine utomhusbiuk 

-

till port dir iirpas--
serihe till skvdds-
rum irAste ske

170 mm
10 mm

Svart
text pe
vlt Dot-
ten,
svart
bird

I ndrheten av be-
lysningsarmatur
iid se-nsvas till
skvddsiirm-

Hdnvisninesskvlt fdr
inomhusbiirk 

-

1,02
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A
allmAnnabestiimmelser 1

ankarskena 3:352
anmiilan om nY bYggnad 1:11

anslutande konstruktionsdel 3:52
- pelare 3:52
- takbjtilklag 3:52
anslutning av konstruktionsdelar 3:51
- horn 3:51
- gemensam viigg 3:-51
-golvkonstruktion 3:51
- innerviigg 3:51
- mellanbjiilklag 3:51
- pelare 3:51
anslutningsfliinsar
- luftintag 4:121
- stdtvAgsventil 4:123
-uteluftskanal 4:122
anscikan om ersattning 1:41

ans<ikningshandlingar,
byggnadslov A:2, l;21

antal skyddsrumsplatser 2:t2

antennledning, genomfciring 4:47

anvisningarforiordningstdllande t:52

area
- per skyddsrumsPlats 2:132
- h<igsta bruksarea 2:tl

armering
- ftirankringsldngd 3:51
- kvalitet 3:31
- minsta och storsta mdngd 3:34
-skarvldngd 3:51, 3:532
-svetsning 3:3L
- tillitna pikiinningar 3:32

avloppsinstallation 4:22
- allmdnna krav 4:221
- for fredsanviindning 4:224
- fdr skyddsrumsdrift 4:223
- genomgiende 4:225
- golvbrunn 4:222
- gjutjiirn 4:225
- ingjutning 3:55
- plast 4:225
- rensoppning 4:225
- syrafast stil 4225

avstAnd
- mellan skyddsrumsgruPPer 2:24
- mellan <ippningar 2:322
avstiingningsventil

- avlopp 4:224
- golvbrunn 4:222
- r<irledning 4:2lt
avsiikring 4:412

B
BC-stridsmedel 0:1
begreppsf<irklaringar 0:7
begriinsningsviigg 3:24, 3"34
- mot utrymme med farlig verksamhet 32413

belysning 4;44
- armatur 4:443
-effekt 4:442
- omfattning 4:44I
- strdmstdllare 4'.444
besiktning 1:3, bilaga B
betong
- ballast 3:31
- kvalitet 3:3I
- tillAtna pAkdnningar 3:32
- tjocklek 3:34
betongelement, reservutging 2:36

biologiska stridsmedel 0:1
bjelklag
- mellan skyddsrum ovanpl varandra 3:24,

3 :34 ,3 :5 t
- dver fdrstirkt utrymningsvdg 2:5,3:34,

3:52
-skyddande 3:34
blindfliins 4:l2I
brand
- dcirr bilaga C
- farlig vitska 2:25t
- materiel 5:143
- tekniska krav 2:62
- skyddsmllning, bilaga C

bruksarea 2:Il
byggnads-
- konstruktioner 3
-kreditiv l:43
-lov O:2, l;21
- ndmnd l:20
bdrande
- system 3:33
- viigg i utrymningsviig 3:34, 3:5I
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C
cellplast 2:61
civilfcirsvars-
-kungcirelse 0:32, 0:44
-  lagen 0:2,0:42
- styrelsen 0:32
- styrelsens tekniska bestiimmelser m m 0:5
-styrelsens tilliimpningsbestemmelser 0:48
- verksamhet 0:32

D
demontering
- allmdnt 1,:52
- elinstallation 4:413, 4:414
- gasfing 2:4
- luftintag 4:l2t
- vdrmeisolering 2:63
-<ivertrycksmdtare 4:726
dimensionering 3:3
- infdstningar 3:352
- raslast 3:25
dynamiska belastningar 0:7
dcirrar 2:31, 2:32, 2:33

E
el 4:4
- allmiinna krav 4:4t
- anslutning 4:421
- armatur 4:443
- avsdkring 4:412
- belysning 4;44
- effekt 4:442
-fredsanvdndning 4:414
- genomgiende elledning 4:424
-gruppcentral 4:4LI
- gruppsdkring 4:41.I
-installationer, byggnadslov l:27
- kabelgenomfclring 4:43, 4:47
- ledningar och centraler 4:42
-ledningstyp 4:423
- montage 4:413
- miirkning 4:425
- radiator 4:46
- reservmatning 4:422
-strcimstiillare 4:444

188

-utfcirande 4:4ll
-vegguttag 4:45
elfcirzinkning 3:6
enheter och mAtt 0:58
ersdtning
- fcir skyddsrumsbyggande 0:2, I:4
-ans6kan om l:41
- storlek l:42
expanderskruv 3:352
expansionsanordningfdrrdrledningar 4:2ll

F
FAG-system 4:11
farlig verksamhet och farlig vara 2:251,

3:413
fasta steg 2:363
fiberplugg 3:352
finansiering l:43,0:2
fjArrvtirme 2:251
flyglarm 0:1
fliiktaggregat
- area 2:735
- ventilation 4:lI, 4:125
fogar 3:53
- giut 3:532, 3:533
-krymp 3:54
- rdrelse 3:531
formstag 3 :55
foFlet 3:43
freds-
-anvdndning 1:5
- inredning 1,:52
- lastfall 3:22
- materiel 7:52
- ventilation 4:15
fri hdjd, fri bredd 2:32I,2:33
frAnluft 4:11,4:13
- kanal 4:Ll, 4:l3l
- dppning 4:11, 4:137
fcinsterdppning 2:3t
fdrankringsldngd 3:57, 3:352
fcirbehandling vid mAlning 3:6
fdrbindelse inom skyddsrum 2:28
ftirhAllande mellan skyddsrurns liingd och

bredd 2:26
f<irkortningar 0:8
fcinid 5:15
frirstdrkt
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- rdrledning 4:224
-takbji i lklag 2:5, 3:34
- utrymningsvdg 2:5, 3:25, 3:34, 3:,42, 3l5l
fcirsvarets forskningsanstalt (FOA) 0:6, 4:10
frirvaring av skyddsrumsutrustning 5:15
fcirvarningstid 0:l
f6rzinkning 3:6

G
gasbehillare 2:25L
gasbetong 2:61,3:413
gasfAng 2:t33,2:4
-monterbart 2:133, 2:43
- permanent 2:133,2:42
-yta 2:133,2:42,2:43
gasskydd 4:lt
gasskyddsmateriel 0:61
gastdthet 3:I, 4:t4, 4:214
gemensam vegg 2:23, 2:34, 3:34
genomfciring av antenn- eller telefonled-

ning 4:47
genomgiende ledningar
- elledningar 4:424
- r0rledningar 4:212, 4:225
genomstansning 3:331, 3:43
genomstick 2:364, 2:365
gjutfogar 3:53
godkdnnanden 0:6
golvbrunn 4:222
- kringgjutning 3:55
- med avstAngningsanordning 4:222
golvkonstruktion 3:241, 3;34
golvplatta
- isolering 2:63,3:241
- utrymme under 3:241
golvyta i skyddsrum 2:13
grundliiggningsdjup 3:241
grundplatta 3:322
grundpikdnning 3:322
grundvattennivi 2:252
gruppcentral 4:4lt
GSllucka 0:61, 0:8, 2:321,2:34
GSLOiucka 0:61, 0:8, 2:321, 2:34, 2:362,

2:366
gingvig 2:221,2:33

H
hetvattenledning 2:251, 4:216
hushdjd 3:25t,3:252
huvudritningar, byggnadslov l:21
hiltagning 3:56
hdnvisningar inom TB 78 0:55
hcigspiinningsledning 2:251, 4:424

I
igensiittningsanordningar, godtagna 2:3t
igensdttning av reservutging 2:362
indelning 0:54
infiistning 3:35
ingjutningsgods 3:55
ingrepp i skyddsrum 1:51
ingAng 2:31,2:41
innervdgg icke bdrande 3:44
inoljning 3:6
installationer 4
intilliggande byggnad 3:252, 3:253
invallning 2:25I
iordningsttillande av skyddsrum l:3, t:52,

bilaga D
iordningstillandetid L:52
isolering
- av rdr 4:2L5
- vdrmeisolering 2263

J
joniserande strilning 0:1, 3:1

K
kabelgenomfcfring 4:43
kapitel 3:34
kemikalier 2:25L
kemiska stridsmedel 0:1
kemiskt ankare 3:352
keramiska plattor 2:6L
klimatskydd 2:33
klosett 2:134. 2:7 - 5:lI
kommuner, skyddsrumsorter

bilaga A
konventionella vapen 0:1
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konstruktionsexempel bilaga F
konstruktionsutformning 3:5
kontrefort 3:34
kontrollanstalt 0:61
kontroll-
- materiel 0:61
- myndighet 0:61
korrosionsskydd 3:6
krigsmaterielinspektionen 0:61
kringgjutning av r<ir 3:34,3:55
krympsprickor 3:54
kulvert som reservutging 2:364
kArnvapen 0:1

L
lagar och bestiimmelser 0:4
landsting l:20
last
- ekvivalent statisk 3:1
- fall 3:2t, 3:22, 3:23, 3:24, 3:25
-fdrutsdttningar 3:2
- statisk ersdttningslast 0:7, 3:1
lastfcirdelningsplit (fdr monterbar pela-

re) 3:43
limning 3:352
luckor, godkdnda 2:32
luftintag 4:l2l
luftningsanordning, avlopp 4:224
luftstam 4:224
luftdvertryck 4:Il
lAneunderlag l:43
l6rs till dorrar 2:32
lAsbar brytare 4:414
liige 2:21
- lAge med hiinsyn till farlig verksamhet, 6ver-

svdmningsrisk 2:25
ldnsstyrelse 0:32, l:20, I:3t,l:4, l:7
ldttklinker 2:61
lcidning, ror 4:214
lcistaebar troskel 3:56

M
material
- brandtekniska krav 2:62
- i skyddsrum 2;6
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- dimensionering 323
medelgrundvattennivA 2:252
mellanbjiilklag 3:34, 3:51
militdra anldggrringar, kungdrelse O:47
miljdklass 3:6
mineralull 3:4L3
minsta tjocklek och armeringsmingd 3:34
monterbar pelare 3243
monterbart gasfAng 2;133,2:43, 4tll, 4:13
montering, skyddsrumsmateriel l:52
motfyllning 2:366
-reservutgAng 2:366
- skyddsrum 3:24,3t34
myndigheter 0:3
milning 0:61, 3:6

o
ofdrdndrad skyddsf<irmAga l:52
oljeforrAd 2:251
organisation och finansiering 0:2

ortskoefficient, bostadsstyrelsen l:42

ovanliggande byggnad
- hdjd 3:25
- raslast 3:25L

P
panncentral 2:251
pantvirde l:43
pelare
-betong, 3:331, 3:51
- monterbar 3:43
permeabilitet 2:252
pennanent gasfAng 2:t33,2:42
planering 2
planeringsbestimmelser 0:481
planform, skyddsrum 226
plint 3:322
produktionsbestemmelser 0:482
proppning av rcirledning 4:2L4
provning av skyddsrums ventilation och gas-

tathet t:3L, 4:14, bilaga E
prtivning av skyddsrumserende l:2
publicering av TB 78 0:51
puts 2:6I
pAgjutning 3:55
pAllast 3:322
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R
radiator 4:3
radioaktiv strilning (se joniserande strllning)

raslast O:7, 3:1, 3:21, 3:25, 3:42
-dimensionerande 3:253
- frln intilliggande bYggnd 3:252
-frln ovanliggande bYggnad 3:251
-raslastfall 3:25
- reduktion av 3:253
rasmassor 0:7, 2"33, 3:t, 3:25

rensrdr 4:225
rensdppning 4:225
reservutgAng 2236
- allmiint 2:361
-motfyllning 2:36
-placering 2:363
-stigschakt 2:365
- storlek och igensettning 2:362
- tunnel 2t364
ritningar, cfs Ot57, 2;35, 3t351, 3:43, 3:44'

4:443
rostskydd 3:6
rumshdjd 2:27
rdrelsefog 3:531
rorledning
- antal 3:241, 42212
- centrumavstAnd 4:2ll
- fcir hetvatten under tryck 2:251, 4:216
-fcirstdrkt 4:224
- genomfdring, gastit 4:214
- genomgAende 4:2L2
- ingjutning 3:55
- i utrymningsvdg 4:216
- installation for vatten och tryckluft 4:21
- isolering 4:2L5
- installation 4:2
- kringgjutning 3:34
- material och dimension 4:213
- proppning 4:2L4
-stangventil 4:2ll
-tappstdlle 4:217

s
samlingsbrunn 4:222

situationsPlan L:11
sjukvirdsmateriel 5:142
skivkonstruktion 3;33
skjutbart vaggelement 2:35

skjutspik 3:352
skjuvarmering 3:331
skyddande viigg och bjiilklag 2:5,3:4L

skyddat liige 3:41
skydds-
-ddrr  2:31,2:32
-filter, FAG-filter 4:ll, 4:124
- fdrmiga 0:7,  1:51,  l :52,3: l
-lucka fOr rensdPPning 4:225
- plit 2:32,2'.34
skyddsrum 0:7
- allmAnt 0:1
- antal platser 2:12
- area per plats 2:132
- avstAnd mellan skyddsrumsgrupper 2:24
-brandtekniska krav 2:62
- bruksarea
- drift O:7
-dorr  2:32,2:33
- finansiering l:4
- fcirbindelse inom 2:28
-i flera viningar 2:22
-i grupp 2:23
- iordningstiillande 0:7 , t;52, bilaga D
- i flera viningar 2:22
- ldge och form 2:2
- liige med hinsyn till farlig verksamhet 2:25
- material i 2:6
- minneslista vid slutbesiktning, bilaga B
- planform 2:26
- ritning 1:34, bilaga D
- rumshcijd 2:27
-schablonkostnad L:4
- slutbesiktning 1:33
- storlek 2;l
-  tak 3:24,3:34
- tillgiinglighet 2i2l
- utrymmesbehov 2:13
-vArd och underh&ll l:6
- 6ppningar 2:3
skyddsrumsbesked O:2, l:l
-gilt ighet 1:13
- innehill t:12
skyddsrumsdrift 0:7

skyddsrumsersdttning 1:4

skyddsrumsfcirordningen 0:45

skyddsrumsforrid 5:15
skyddsrumsgrupper, avstind mellan 2:24

skyddsrums-
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- omrAde 0:1 tillAtna pAkdnningar 3:32
-ort 0:1 torrklosett
- ortsforteckning, bilaga A - antal 2:7
-p lan 0:1,0:45 -area 2:134
skyltar 5:2 - kiirl 5: 11
skdrmviigg 2:7 - mellanviigg 2:7
slutbesiktning av skyddsrum 1:3, bilaga B - plastsick 5:11
slutbesiktningsbevis 1:33 - skdrmvdgg 2;7, 5:lI
speciella byggnadsdelar 3:4 -ventilation 4:13t,4:132
splitterskydd 3:4L2, 4:L32 transformator 2:25I
statisk raslast 3:25 trapplopp, fcirstiirkt utrymningsvdg 2:5
statligt bostadslAn l:43 tryck 4:11
stegjiirn, stege 2:363 tryckkdrl 2:251
stigschakt 2:365,3:34 trdskel
- reservutgAng med 2:365,3:24,3:34 - ingjuten 2:321,3:56
storlek 2:I - lcistagbar 2:321, 3:56
storleksbegrdnsning 2:ll tunnel reservutglng 2:364,3:24,3:34
strilningsskydd 2:321,2:34,2:362,3tI tvlskiktsgolv, riverskikt 3:34,3:353
str<imstdllare 4:444 wivAningsskyddsrum 2:22
sttingventil typbevis 0:6
-avlopp 4:224 typgodkinnande 0:6, bilaga C
-golvbrunn 4:222 typografi 0:53
- rdrledning 4:211, 4:216 typritningar cfs 0:57, 2:35, 3:351, 3:43, 3:44,
stcitvigsventil 4:11,4:123 4:443
svetsning tdckning dver stigschakt 2:365
- armering 3:3I tithetsprovning 4:14, 4:21t, bilaga E
- r<ir 4:214 tdtningsfldns 4:12, 4:L3, 4:214, 4:224

tdtningslist, l6s 5:15
tetorter, bilaga A

T
takbjelklag
- anslutande fdrsterkt utrymningsvig 3:5 U
- anslutande skyddande tak 3:5 undantag frAn bestdmmelserna l;7
- i skyddsrum 3:24,3:34 undercentral 2:251
tallriksventil 4:l3l uppstigningslucka 2:365
tappstelle 4:217 ursparning fdr trdskel 3:56
- utrustning vid 5:13 uteluftskanal 4:122
tegel 2:61 utrustning 5
tekniska bestiimmelser 0:483, 0:5 - fcirvaring 5:15
tekniska nomenklaturcentralen 0:,7 - tappstdlle 5:13
telefonledning, genomfdring 4:47 - torrklosett 5:11
temperatur 4;3 - vattenkirl 5:12
terminologi 0:7 - dvrigt 5:14
tillgiinglighet 2:21 utrymme under golvplatta 3:24I
tilluft 4:L2 utrymmesbehov 2:I3
tillufts- utrymningsviig
- don 4:127 - fcirsti irkt 2:52,3:25,3:42,3:52
- kanal 4:Ll, 4:127 - trapplopp 2:5

r92
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vapenlast 0;7,3:1,3:21,3:24 Atersugningsskydd 4:217
- mot golvkonstruktion 3:241
vapenverkan 0:7 , 2:6I , 3tl , 3:2, 3:351

varmfdrzinkning 3:6
vatten, rdrinstallation 4:2 A
vattenkdrl 5:12,2:136 indringar och tilliigg av TB 78 0:56
vattentryck 3:24
ventil, avstdngning 4;2L6, 4:222, 4:224

ventilation 4:l
-i fred 4zt5 O
- frAnluft 4:L3 dppningar 2:3
-tilluft 4:12 -allmiint 2:31
- provning 4:I4 - avstAnd mellan 2:322
- system ftir skyddsrumsdrift 4:11 - dtirrar och luckor 2:321
-Oppningar 4:15 -fredsventilation 4:15
ventilgrop 4:224 - f<inster 2:3
verksanldggningar, kungdrelsen om civil- -i gemensam viigg 2:34

fdrsvar 0:46 - igensdttningar 2:321
verktyg 5:t44 - i stomme 3:33
WS-installation, byggnadslov l:21 -reservutging 2:36
vird och underhlll, ansvar fdr 1:6 -skjutbart vdggelement 2:35
vdgg, minsta tjocklek och armerings- - skyddsplat 2:321

miingd 3:34 - storlek 2:32L
- icke biirande 3:44 riverbetongskikt i Feskiktsgolv (6verbe-
-gemensam 2:23,2:34,2:36L,2:4L,2 ' -52,  tong)  3:A,3:5L,3:353

3;24,3:34, 4t4ll Oversviimning, risk fdr 2:252
viiggelement, skjutbart 2:35 6vertrycksmdtare 4;11,4:L26
vigguttag 4:45 dvertrycksventil 4tll,4:t32
viirme 4:3
virmeisolering 2:63
- 161 4:2L5

Y
ytbehandling 3:6
ytbehov 2:I3
ytskikt 2:6
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Civi lfo rsva rsstyre I sens fo rfattn i n g ssa m I i n g
CFS 1982i2 A16

Tekniska bestdmmelser for

SKYDDSRUM

Kapitel 3A
Bygg nadsko nstru ktione r

Civi lfo rsva rsstyre lse n



Civilf<irsvarsstyrelsen 1982-10-12 CFS 1982:2 ,{16

Civilfcirsvarsstyrelsen meddelar hdrmed med stcid av 16 och 34 $$ skydds-
rumsforordningen, alternativa konstruktionsbestdmmelser fdr skyddsrum
"Tekniska bestdmmelser frir skyddsrum - kapitel 3A".

Kapitel 34, anvdnds tillsammans med avdelning 2,A i SBN och ddri iberopade
publikationer och baseras silunda pa ett nytt last- och siikerhetssystem.
Kapitel 3,A. innehiller fcireskrifter, exempel pi lcisningar och metoder som
uppfyller kraven i fcireskrifterna samt allmdnna rid och kommentarer fcir
dimensionering av byggnadskonstruktioner i skyddsrum.
"Tekniska bestiimmelser for skyddsrum - kapitel 3,A" har beteckningen CFS
1982:2 At6 i civilfcirsvarsstyrelsens forfattningssamling.

Kapitel 3,A. fir tilliimpas i stiillet fcir kapitel 3 i utgiva 2 av "Tekniska

bestiimmelser for skyddsrum" (TB 78) frAn den 1 november 1982 tills vidare.
Avsikten dr att dessa bestdmmelser helt skall ersdtta kapitel 3 i de tekniska
bestdmmelserna fcir skyddsrum ndr bestiimmelser baserade pi nya siiker-
hetsprinciper utarbetats inom hela konstruktionsomridet.

Utarbetandet av "kapitel 3A", har skett efter samrAd med statens planverk

samt andra myndigheter och organ.

CIVILFORSVARSSTYRELSEN

Gunnar Gwtafsson
Carl-Henrik Persson
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Inledning till kapitel 3,{
Byggnadskonstruktioner
Frirtext
Allmiinna krav pi skyddsfdrmAga
Lastfcirutsiittningar
Aktuella lastkombinationer
Lastkombination vid skyddsrums
fredsanviindning
Lastkombination vid
skyddsrumsdrift

:24 Vapenlastkombination
:241 Vapenlast mot golvkonstruktion
:25 Raslastkombination
:25I Raslast frin ovanliggande byggnad
:252 Raslast frin intilliggande byggnad
:253 Dimensioneranderaslast
:3 Material och dimensionerine
:31 Material
:32 Dimensionerinesvairden fdr

hillfasthet
Allmilnna krav
Grundp6kiinningar och pillaster
Biirande system
Genomstansning
Betongtjocklek och
armeringsinnehill
Infiistning
Allmdnna krav

:413 Skydd av begrdnsningsviigg
mot farlig verksamhet eller vara

:42 Frirstiirkt utrynlningsviig
:43 Monterbar pelare
:44 Icke biirande innervdggar
:5 Konstruktionsutformning
:51 Anordnande av armering och
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:53 Fogar
:531 Allmiinna krav
:532 Vertikal gjutfog
:533 Horisontell gjutfog
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3A BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Foreskrifter markeras med en kvadrat till viinster om varje textrad.

Exempel pi lcisningar och metoder samt allmdnna rAd saknar kvadrater.

Kommentarer markeras med viinsterindrag.

:0 FORTEXT

Den byggande har frihet att antingen tilliimpa kapitel 3 eller 3,{ vid

skyddsrummets dimensionering. Om kapitel 3 anviinds giiller samtidigt avd 2

i SBN. Om kapitel 3,{ anviinds giiller i stiillet avd 2A i SBN.

ALLMANNA KRAV PA SKYDDSFORMAGA

Byggnadskonstruktion som ingir i skyddsrum, tillhorande grundkonstruk-

tion och anslutande konstruktion skall anordnas si att avsedd skyddsfdrmiga

erhills.

Kravet anses uppfyllt av en armerad, massiv betongkonstruktion anordnad
enligt SBN avd2A och BBK79 och diiri iberopade bestiimmelser med de

kompletteringar som anges i foreliggande bestiimmelser. Annan konstruk-
tion som ger minst lika gott skydd kan godtas efter siirskild prdvning.

Skyddsrumskonstruktioner hiinfors till siikerhetsklass 3 enligt avdelning 2A i

SBN vad avser skyddsrumsfunktionen.

Foreskriften giiller skyddsrumsfunktionen. For skyddsrummets fredsan-

viindning giiller SBN, vilket bland annat kan innebiira annan sdkerhets-
klass.

Kravet pA skyddsformiga innebiir att skyddsrummet skall ge avsett
skydd mot samtliga de verkningar som innefattas i begreppet
vapenverkan. Med hiinsyn till skydd mot stotveg och ras stiills krav pi

viss energiupptagande och lastupptagande fcirmiga hos skyddsrum-
mets stomme. Kravet pi skydd mot splitter, joniserande str6lning och
brand medfor att golv, viiggar och tak miste vara av lAmpligt material
och ha tillriicklig tjocklek. Kravet pA skydd mot BC-stridsmedel
medfor krav pi viss tiithet hos skyddsrummet.

Stotvigor och nedrasande byggnadsmassor ger dynamisk piverkan pi

skyddsrumsstommen. Angivna statiska ekvivalentlaster bedoms till-

sammans med krav pi minsta tjocklekar, minsta armeringsmiingder,
material m m ge konstruktionen avsedd skyddsf<iriniga mot dessa
piverkningar.

For att underliitta tilldmpningen av kapitel 3A redovisas tre konstruk-
tionsexempel i bilaga FA.

LASTFORUTSATTNINGAR,

Aktuella lastkombinationer

Skyddsrum och ddrav bertirda delar skall dimensioneras for foljande
lastkombinationer: lastkombinationer vid fredsanvdndning, lastkombinatio-
ner vid skyddsrumsdrift, vapenlastkombinationer och raslastkombination.

!

!

n

: z

tr
!
!
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:22

: 2 3

:24

Samtliga laster i kapitel 3,A, anges med sina karakteristiska viirden.
Partialkoefficienter for last viiljs som fcir olyckslast enligt SBN avdelning
21^.

Raslast och vapenlast kombineras inte.

Lastkombination vid skyddsrums fredsanviindning

Skyddsrum dimensioneras for vid fredsanviindning upptrddande laster
enligt SBN.

Lastkombination vid skyddsrumsdrift

Golvbjiilklag i skyddsrum skall dimensioneras i brottgriinstillstAnd enligt
SBN med en vertikal utbredd bunden last frin skyddsscikande av 3 kN/m2. Fri
last och krav i bruksgrdnstillstind behover inte beaktas.

Vapenlastkombination

Vapenlastkombination bestir av jiimnt utbredd vapenlast enligt tabell
3A:24,last enligt :23 och last enligt SBN med vanliga lastviirden, dock inte
vindlast. Vapenlast riktad mot respektive frAn skyddsrum 2ir skilda lastkom-
binationer och fcirutsiitts ddr annat inte anges var fdr sig piverka hela
skyddsrummets utsida och vinkelrdtt mot konstruktionsdelens plan. Vapen-
last betraktas som bunden last.

Vapenlast pi till skyddsrum anslutande konstruktionsdel beaktas inte. Dock
skall vapenlast pi anslutande skyddsrum beaktas vid dimensionering av
gemensam viigg mellan skyddsrum och tillhorande grundkonstruktion. Last
enligt:23 som ar motriktad vapenlasten medriiknas inte. Tillfiillig civerlast pi
mark av t ex trafiklast eller egentyngd av rasmassor behciver inte beaktas.

! Tabell 3A:24 F6reskrivna vapenlaster

!

!

tr

!

tr
tr
n
!
tr
tr
tr
U
!

tr

Konstruktionsdel Vapenlast riktad
moi s\yddsrum frin slyddsrum
kN/m2' kN/m2 

'

Skvddsrumstak. bidlklae mellan
Skyddsrum ovaripi va-randraa) 50 8

Begrensningsvdss
u"ran morfvllni;sb) 50 8
med motfi,llninsb) 25 0
gemensani vaggimellan skyddsruma) 100 8

Golvkonstruktion Lastantaganden enlist :241
Tunnel och stigschakt i reservutgingc) S0 

- 
0

a) Konstruktionsdelen lir yttre begriinsning fcir vardera skyddsrummet, dvs laster-' 
na beaktas vid dimensionerine-av bida-skvddsrummen.

b) Vid delv is motfy l ld v i iqg och i lut tande mdrk,  se f ieur 3A:24.
c i  Anslutn insen t i [ l  beer i insninqsvdqq dimensionerasTor en kraf t  av 200 kN ver-'  

kande i  vdlgens pla i  men i  6vr ig- imed godtyckl ig r ik tn ing.

10



Kap 34 3:2

50 kN/m28kN/m2n
H

2  B k N / m '

H

Figur 34:24. Vapenlast vid delvis motfylld viigg och sluttande mark'

Fyllningens hojd riiknas till den liigsta punkten inom 2 m frAn skyddsrums-

veggen.

Vapenlastens inverkan som <iverlast pi mark iir for motfyllda vdggar

beaktad genom lastvdrdena i tabell 3A:24. For golv dr denna inverkan

beaktad i :24!.

Vapenlast mot golvkonstruktion

Golvkonstruktion skall dimensioneras for en uppitriktad utbredd vapenlast.

Vid bestiimning av denna beaktas markens egenskaper, grundliiggningsme-

tod och risk for luftrum under konstruktionen.

Foljande indelning i fyra huvudfall for bestiimning av vapenlast pi

golvkonstruktion godtas.

Om undergrund inom ett djup av 5 m under golvplattan bestir av material

som kan hiinforas till olika huvudfall tillkimpas det ogynnsammaste fallet.

vid varierande grundliiggningsforhillanden under samma skyddsrum firr

olika huvudfall tilliimpas fcir skilda delar av golvplattan. Viirmeisolering eller

driineringslager under golvplatta p6verkar inte val av huvudfall. Detta galler

iiven vid utbyte av tyngre material som sand eller grus mot ldttare, t ex

liittklinker eller slaggprodukter.

Vapenlasten verkar uppit mot konstruktionens undersida' Egentyng-

den fir diirftir frinriiknas i vapenlastfallet-

Eventuellt vattentrYck adderas.

Huvudfall 1

Till huvudfall L hiinfors golvkonstruktion:

a) direkt pi berg, spriingbotten, pi fyllning av sprdngsten eller

b) pi grus, fast lagrad grov- och mellansand eller pi fyllning ddrav med

storre grundliiggningsdjup iin 1,0m under den marknivi som omger

skyddsrummet. '

Golvkonstruktion enligt huvudfall 1 belastas inte av vapenlast'

25 kN./m2

Sni t t

tr
n
tr

;241

tr
tr
I

50 kN/m

Det utqn motfyt tn ing

SKYDDSRUI'4

Det med moi fyt tn ing

1 I



322 Kap 3,r

Huvudfall 2

Till huvudfall 2 hiinfors golvkonstruktion :

a) pi grus, fast lagrad grov- och mellansand eller pi fyllning diirav med
grundliiggningsdjup mindre dn eller lika med 1,0m under omgivande
marknivf,L eller

b) pi l6st lagrad grov- och mellansand, finsand eller silt diir luftrum under
golvplattan pi grund av siittningar inte kan befaras.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 2 belastas av en vapenlast 10 kN/m2.

Huvudfall 3

Till huvudfall 3 hdnfcirs golvkonstruktion pi lera diir luftrum under
golvplattan pi grund av siittningar inte kan befaras.

Golvkonstruktion enligt huvudfall 3 belastas av en vapenlast

9 : 5 0 + r ' d - 6 ' c u ( k N / m z )
dock minst 10 kN/m2 och hciest 50 kN/mz

Beteckningar:

I medelvtirdet av lerans tunghet i kN/m: ovan grundldggningsniyin

d det stdrsta avstindet mellan golvplattans grundliiggningsnivi och omgi-
vande marknivi i meter

cu medelvdrdet av den odrdnerade lerans skjuvhAllfasthet i kPa inom ett
djup av 0,7 ginger golvplattans bredd.

Huvudfall 4

Till huvudfall 4 hiinfors golvkonstruktion:

a) diir luftrum under golvplattan kan befaras till fdljd av siittning eller
b) dar utrymme anordnas under golvplattan med undantag fcir

1) kulvert som dr dimensionerad for en utatriktad utbredd vapenlast
av 50 kN/mz och som har mimimidimensioner samt minimiarme-
ring som reservutgingstunnel

2) hrigst 5 ledningar under skyddsrumsgolv med hogst 150 mm
inviindig diameter och centrumavstind minst 1,0 m och

3) ledningar under skyddsrumsgolv i liigst tryckklass PN 4

Golvkonstruktion enligt huvudfall 4 belastas av en vapenlast 50 kN/m2.

Dessutom beaktas vid huvudfall 4 en lastkombination med vapenlast riktad
mot tak och begrdnsningsvdggar i skyddsrummet men ingen vapenlast mot
golvet. Denna lastkombination kan vara dimensionerande f<ir grundkon-
struktionen.

Raslastkombination

Skyddsrum och fcirstiirkt utrymningsviig skall dimensioneras fcir den verkan
som uppstAr om ovanforliggande eller intilliggande byggnad rasar pA
skyddsrummet. Om ovanf<irliggande eller intilliggande byggnads hojd inte
overstiger 6 m rZiknat frin skyddsrumstakets overkant behciver denna
piverkan inte beaktas.

!
tr
!
tr
!

t2

:25



Kap 3,t 3:2
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tr
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Forstiirkt utrymningsvdg skall dock alltid dimensioneras for en raslast av

minst 50 kN/m2.

Verkan av ras pi kringliggande mark och pa till skyddsrum anslutande

konstruktion beaktas inte. Dock skall verkan av ras pi anslutande skyddsrum

beaktas vid dimensionering av gemensam viigg mellan skyddsrum och

tillhorande grundkonstruktion.

Verkan av ras frAn intilliggande byggnad skall beaktas intill avstindet h/3

frin byggnaden. Byggnadshojden (h) beriiknas som hushojd enligt bygg-

nadsstadgan, men hcijden riiknas frin skyddsrumstakets overkant.

Framtida byggnad skall beaktas i de fall sidan kan fcirutses, t ex genom att

den dr angiven i stadsplan.

Verkan av ras frin ovanliggande och intilliggande byggnader skall beriik-

ningsmdssigt antas kunna ftirekomma samtidigt pA skyddsrummet. Dock

adderas inte verkan av ras frAn olika byggnader som bertir samma del av

skyddsrummet.

Det godtas att verkan av ras beaktas som en ekvivalent statisk raslast med

vertikal riktning pi skyddsrumstak enligt :25I - :253. Raslastkombination

utgors diirvid av raslast, last enligt :23 och last enligt SBN med vanliga

lastviirden, dock inte vindlast.

Raslast frin ovanliggande byggnad

Raslasten (q") frin ovanliggande byggnad fir berdknas som
r\

q"  :  1 .4  '+ '  Vh ,  (kN lm: ;
A

Beteckningar:

A skyddsrummets area under huskroppen inklusive begrdnsningsviiggar

(m2)

Q egentyngd (kN) jamte nyttig last hos den del av byggnaden som ligger

ovanfor arean A

h, vertikalt avstAnd i meter mellan byggnadens tyngdpunkt (angreppspunk-

ten fcir Q) och skyddsrumstakets overkant. Tyngdpunkten berdknas fcir

den del av byggnaden som ligger ovanf<ir skyddsrummet.

Fcjr hus med jiimn massfordelning som normala bostads- och kontorshus fir

h, sdttas till halva byggnadshojden.

Nyttig last fir reduceras enligt SBN:s regler ftir lastkombination vid

lastnedriikning.

Raslast frin intilliggande byggnader

Raslasten (q') frin intilliggande byggnad fir beriiknas som

9r = 3,oVTl(kN/m2)

Beteckning:

h1 den stcirsta byggnadshojden i meter hos befintlig eller planerad intillig-
gande byggnad. Byggnadshojden hi rdknas frin skyddsrumstakets
overkant.

:251

:252

t3



3:2 Kap 3,l

:253

Raslasten frin intilliggande byggnad fir ber2iknas enligt :251 om egentyngd
och nyttig last iir kiinda eller tillfcirlitligt kan anges. D?irvid beriiknas kvoten
Q/A som genomsnittsviirdet for den del av intilliggande byggnad som iir
beliigen ndrmare skyddsrummet an hi/3.

Framtida byggnads h<ijd erhills ur stadsplan eller annan detaljplan tiver
omridet.

Dimensionerande raslast

Dimensionerande raslast qo beriiknas enligt reglerna i figur 3A:253 som det
storsta lastvdrdet inom respektive lastyta for inverkan frAn ovanliggande och
intilliggande byggnader.

0 m -
rdde

Dimensioneronde rostost  q6

n
%
N
w

q0 (Q0 red )

den  s i o r s ta  ov  q0  och  Q1  (Qgps6  och  Q l red )

den storsto ov q0 och A2 (Qgpg6 och gZred)

den  s i b r s to  ov  Q0 ,Q1  och  Q2  1Qg1p6 ,  Q j red  och  Q2 red l

Figur 3,A.:253. Bestiimning av byggnadshtijd h och dimensionerande raslast

q6. Raslast frin hus 0, 1 och 2 betecknas qo, qr respektive q2. Vdrden inom

parentes avser last pi bjalklag.

l4
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:3

:31.

Fcir viigg, pelare, balk och grundkonstruktion fir raslasten inte reduceras.

F<ir bjiilklag fir raslasten reduceras till q."6.

For berAkning av q."6 giiller:
h

g r e a : g . s d A b < n

g r e a = g d A b > n

Beteckningar:

q raslast enligt :251 och :252 for ovanliggande respektive intilliggande
byggnader

b det minsta avstindet i meter mellan upplagslinjerna hos betraktad

bjiilklagsdel. Upplagen skall till minst 707o utg<iras av bdrande viiggar

eller balkar dimensionerade for oreducerad raslast q. Del av upplagslinje

som inte iir understodd pA detta siitt fir ha en ldngd av hogst b/3, dock

godtas 1,5 m.

n antalet vAningar ovan skyddsrumstaket i byggnad varifrin q hiiror. For

inti l l iggande byggnad veljs n = 
l.

Reduktion av raslast bn bjalklag motiveras av att krafter sorh byggs

upp i rasmassorna dverfor viss last direkt till stod.

MATERIAL OCH DIMENSIONERING

Material

tr Skyddsrumskonstruktion skall utforas pi sidant siitt och av sidant material

! att avsedd skyddsfcirmiga erhAlls.

Betong i liigst hallfasthetsklass K25 och utfcirandeklass II med ballast av

naturligt stenmaterial godtas.

Armering av varmvalsat stil av kvalitet hcigst Ks 60 eller Ks 605 godtas'

Svetsning av armering godtas inte. Golvkonstruktion vid huvudfall 1 som inte

upptar grundtryck som uppkommer av vapenlast eller raslast samt overskikt i

tviskiktsgolv fir dock utforas med annan armering.

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

liten tojningsformiga och fir diirfor inte anvdndas i konstruktion som

utsetts for vapenlast eller raslast.

Dimensioneringsviirden ftir hillfasthet

Allmiinna krav

vid lastkombination vid skyddsrumsdrift skall partialkoefficienter och

hallfasthetsvdrden for brottsgriinstillstind i allmiinhet enligt SBN tilliim-

pas.

Vid vapenlastkombination och raslastkombination tilliimpas de hAllfasthets-

vdrden och partialkoefficienter som gdller vid olyckslast enligt SBN. For

armeringens draghillfasthet skall dock nedan angivna formler med beteck-

ningar enligt BBK 79 till?impas. Vidare fir for icke skjuvarmerad betong-

' .32

:321
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! platta nedan angiven formel for betongens formella skjuvhillfasthet
a tilliimpas. Formeln iir inte tilliimplig vid genomstansning.

n f,t = 1,1 . frt frr < 390 MPa

! f,, : 0,9 . frr fyr : 590 MPa

! fn = 6(1 + 50a) . 0,5 . f"r

:322 GrundpikAnningarochpillaster

Grundkonstruktioner behandlas inte i SBN avd 2A. Dimensionering utfors
diirfor enligt kapitel 3 i TB 78, utgiva 2 och avdelning 2 i SBN.

:33 Biirande system

! Bdrande system och byggnadsdelar fcir skyddsrum skall utformas si att
tr avsedd btirfrirmiga, deformerbarhet, sammanhillning, stabilitet och energi-
tr upptagande formiga erhAlls.

! Oppning i skyddsrums stomme skall anordnas sA att foreskriven last kan

n upptas av stommen. Kring oppning skall anordnas erforderlig fcirstiirk-
Ll mng.

n Skivtonstruktion eller annan liknande biirande konstruktion helt eller delvis

! utanfor skyddsrummet fir inte utnyttjas f<ir att bdra skyddsrumskonstruk-
D tionen. Vdgg eller pelare under skyddsrum fir dock utnyttjas om de

I dimensioneras ftir horisontell vapenlast +50 kN/mz.

Momentfcirdelning i plattor bcir viiljas sA att stodmomenten inte tiverstiger
fiiltmomenten.

Hiinsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhallning hos
konstruktionen har tagits genom de ftiljande reglerna fdr dimensio-
nering mot genomstansning, minsta och stcirsta armeringsmdngd samt
skarvning och fcirankring av armering.

:331 Genomstansning

! Dimensionering skall utforas enligt BBK 79 eller Betonghandboken.
E Eventuell skjuvarmering utfcirs med nedbockade stiinger eller pA likviirdigt
tr satt. Diirvid skall summan av de vertikala komponenterna till krafterna i
E skjuvarmeringen uppgi till hela pelarkraften.

:34 Betongtjocklek och armeringsinnehill

! Betongkonstruktion skall vara massiv och ha en minsta tjocklek enligt tabell
! 34:34. Betongkonstruktionen skall armeras i tva vinkelrata riktningar enligt
! tabell 3A:34 med ett armeringsinnehill Er inom grdnserna

f1 emin : 0,01 . (fcck + 4Oxfyk + 100)

E Q-ux : 0,15 f".1/fn1, diir

76
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E f""1 dr betongens karakteristiska tryckhillfasthet i MPa,

D fr1 dr armeringens karakteristiska strdckgriins i MPa, dock

tr hdgst 390 MPa.

D For konstruktioner armerade med slutna byglar fir p-u* multipliceras med
rt (l + 250 o.)

n ddr o.. - 2(h" +- b")A'med beteckningar enligt f igur 3.A:34a.b . d . s

bv = bygetns bredd

hv = bYqetns hbjd

b  =  bo t kb redd

d = ef feki iv  h i i jd

s = bygtornos centrum-
ovstdnd

Av = oreon ov en byget -

stdn g

I Figur 3A:34a. Beteckningar for beriikning av pn.

! Tabell 34:34. Fdreskriven minsta tjocklek och minsta armeringsmingd fdr betongkonstruktioner'

Konstruktionsdel Minsta
tiock-
li:k mm

Minimiarmerins
Placering Beriiknas pA

Skvddsrumstak 300
FoistArkttakbi i i lk laeoverutrymninqsvdq 200
Biiilklae mellah skyildsrum oianpi iaraidra 200
Mellanbialktas i  tv?vininesskyddsrum,

skvddlnde bialklas 150
Golikonstruktion. hlvudfall 1 100 (200)a)

bAda kanter
underkant
b6da kanter

underkant
dverkant

overkant
centrisk

bdLda kanter
bida kanter
bida kanter

centrisk

bida kanter
centriskt
bAda kanter
se :51

se :55

effektiv hoid
effektiv h<ild
effektiv h6jd

effektiv hoid
effektiv h6jd,
dock minst
100 mm
effektiv h<ijd
skikttjockleken

effektiv hoid
effektiv hriid
effektiv h<ijd

viiggtjockleken

200 mm
2fi) mm
effektiv hoidct
tiockleken, dock
ririnst 100 mm
200 mm

Golvkonstruktion, huvudfall 2-4
Overskikt i tvaskiktssolv
Besriinsninqsviiqq
- u"tan motlvllniisb)
- med motfvllninsb) eller skyddad
- semensani viisimellan skvddsrum
Inierviigg.i skyifclsrum. b?irande viigg

r IorstarKt utrvmnlngsvag,
skvddande vii'ss

Stigsthakt och rEiervutgingstunnel med
- rlktansuliirt tviirsnitf
- cirklulnrt tvarsnitt
Balk. oelare
Kapitai, forstiirkningsplatta, kontrefort

Kringgjutning av ror

200

350
2m
400

150

150

I'o
100

a) Tjocklek 200 mm giiller for del av bjiilklag som medriiknas ftir upptagande av grundtryck' 
frhn vapenlast ellei raslast.

b) Vid delvis motfylld viigg och sluttande mark, se figur 3A:34b.
c) Bygelarmering beriiknas pi 150 mm.

t7
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uton moi- De[ uton mot-
fyt tn ing fy l ln i  n9

.  SKYDDSRUM

Del med motfyt tn ing

:35

:351

Sni t t

3 Figur 3A:34b. Minsta viiggtjocklek vid delvis motfylld viigg och sluttande

I mark. Fyllningens htijd riiknas till den liigsta punkten inom 2 m frAn

3 skyddsrumsviiggen.

!

!

!

Fdltarmering fAr inte avkortas eller utglesas. Storsta avstind mellan

parallella armeringsstdnger iir 400 mm. Oarmerat tiickande betongskikt mot

skyddsrums insida fir vara hcigst 50 mm tjockt.

Minsta tjocklek och minsta armeringsmdngd har bestiimts bl a med

hiinsyn till skyddet mot joniserande strilning, splitter, genomslag av

enstaka nedfallande byggnadsdelar samt andra belastningar som inte

beaktas beriikningsmiissigt. Foreskriften om minsta och storsta

armeringsinnehill avser siikerstiilla konstruktionsdelars seghet och

deformerbarhet.

Infistning

Allmiinna krav

Beklddnad, beldggning, icke biirande innerviigg och sAdan inredning eller

installation som inte demonteras i samband med iordningstellande av

skyddsrum skall fiistas pi betryggande sdtt si att den inte slits loss vid

vapenverkan och fdrorsakar personskada. Kravet gtiller inom hela skydds-

rummet oavsett var infiistningen sker. Kravet gdller iiven foremilets egen

styrka och sammanhillning.

Biirfcirmigan hos infiistning och sammanhillningen hos infiist foremil skall
pAvisas genom beriikning eller provning. Provningsmetod skall godkiinnas av

civilfcirsvarsstyrelsen.

Fcir beriikning godtas forutsiittningen att konstruktionsdelen frin hastighe-

ten 15 m/s retarderas med 1000 m/s2 till stillastiende. Atergiende rcirelse hos

konstruktionsdelen behover inte beaktas. Plastisk deformation och glidning

fir tillgodoriiknas.

Infiistning som dimensioneras och utformas enligt :352 - :353 godtas.

Monterbar pelare utformad enligt :43, icke biirande innerviigg utformad

enligt :44 och andra av civilforsvarsstyrelsen eller fcirsvarets forskningsan-

!
tr
!

!

!

!

!
tr
tr
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:352

stalt siirskilt godkiinda komponenter med tillhorande infdstningsanordningar

behover dock inte dimensioneras enligt :35.

Frir t ex infiistning av lysr<irsarmaturer och radiatorer har civilfcirsvarsstyrel-

sen tagit fram typritningar.

Dimensionering av infflstning

Infiistning dimensioneras ftir en statisk dragkraft F

F  :  k ' m  ( k N )

Beteckningar:

k koefficient enligt tabell 3A:352

m infiist massa i kg

Kraften F fcirutsiitts angripa i foremAlets tyngdpunkt och vara riktad

vinkelriitt mot konstruktionsdelens plan. Kraft frin ett forem6l f6r fordelas

pi flera infiistningsPunkter.

For infdstningstyper diir karakteristisk biirformiga inte anges i SBN avd 24

eller i typgodkdnnande utfors dimensionering enligt kapitel 3.

Tabell3A:352. Koeflicient k samt hdgsta godtagna massa mmsxper infiistningspunktvid
olika infiistningstyper.

Infiistningstyp k f,-"* Anm

H k g

40
25
15

1
2
J

A

5
6

7

Insiuten infiistning
SlXi rundsGns
Skruv med huvud och bricka
Ankarskena med ftirankring

Inborrad infristning
Expanderskruv
Kemiskt ankare
Skruv ftist i fiberpluee,
nylonplugg eller i trlvirke
Annan inliistningstyp

10 | Foremel med total
5 l massa >5 kg fiists i
3 I  minst3inf i i i tnings-

punkter
0 .1

0,4
0,8
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0

Storleken pA koefficienten k beror dels pi den uppbromsning som

konstruktionen f6r efter vapenverkan, dels pi infiistningens tojbarhet.

Storleken pi m,u* och k i tabell 3A:352 grundar sig pi erfarenhet frin

forsok och avser infdstning av stel massa.

Ingiuten infiXtning

Infdstning typ 1 - 3 utfors med en ingjuten liingd av minst 140 mm, forankring

inte inriiknad, se figur 3A:352.

Infristning typ 1 utfors av sldt rundsting av allmiint konstruktionsstil' t ex

SS st61 1411 som bockats 90".

vid inf?istning typ 3 fdrses skruvhuvudet med anordning som ftirhindrar

rotation, t ex tandade spir eller hakar.
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3:3 Kap 3,l.

SKYDDSRUM

Typ 1 Stiii Iyp 2 Skruv med huvud och br lcko

.*-J

I
Lds mutter

Skorvhytso

SKYDDSRUM
monter i  ngsptdt
Spikhdt  2+2 st

Al ternol iv t  ut fbronde ov iyp 1 och 2
med skorvhytso

SKYDDSRUH SKYDDSRUM

Typ 3 Ankorskeno med

Figur 3,A':352. Ingjutna infdstningar.

Snit t  A-A
foronkr ing

Inborrad infiistning

Infiistning typ 4-6 dimensioneras och utfcirs enligt forekommande typgod-

kiinnande och monteringsanvisningar, dock med ett minsta monteringsdjup

av 50 mm. Om det infiista foremAlets totala massa dr stcirre iin 5 kg fordelas

infiistningskraften pi minst tre infiistningspunkter. Infdstningarna placeras

om mojligt oregelbundet for att minska risken fcir att en spricka skall gi

igenom flera infiistningar.

I
F

rundstdng med gongod

t_*. -..-_
t i l

Ev

] , , ,

I
t .
l+a

20



Kap 3,l 3:4

:353

Annan infiistning

Till infZistning typ 7 hiinfors bl a infiistning med skjutspik, skruv i plastplugg
och fuktbestiindigt lim.

Beldggning pi golvkonstruktion

Armerad overbetong godtas gjuten direkt pi golvkonstruktion utan speciell

infiistning.

Oarmerad beldggning som uppfyller kraven i 2:61 godtas gjuten direkt pi
golvkonstruktion om vidhiiftningshAllfasthetens karakteristiska vdrde iir
minst F enligt :352 med k : 1,5. Beliiggningens tjocklek f6r tillsammans med
konstruktionsbetongens tdckskikt vara hogst 50 mm.

Oarmerad betongbeldggning utan speciella vidhiiftningshcijande
itgiirder kan normalt inte godtas med hdnsyn till risken fcir okontrol-
lerad forekomst av bompartier.

SPECIELLA BYGGNADSDELAR

Skyddande vflgg och bjiilklag

Allmflnt

! Skyddande konstruktion skall tillsammans med konstruktion som ingir

tr skyddsrum ge avsedd skyddsformAga.

bji jtktog

v o q q (  r  )

Skyd donde
bj i i  lk log

Skyddonde vc igg

tr
!

Figur 3A:4I2 - a) Begrlinsningsviigg i skyddat l?ige

b) ND-dorr i skvddat liiee

:41

:41.1

b ) I
=,:L
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324 Kap 3,A'

:412

:413

Skydd av begrAnsningsvflgg eller d0rr

tr Skyddsrumsvdgg som iir mindre dn 350 mm tjock och inte dr motfylld skall

n skyddas av en skyddande konstruktion anordnad enligt figur 3A:412a.

t Viigg- och bjiilklag som skall utgora splitterskydd for ND-eller NDD-dorr

n enligt 2:321 skall anordnas enligt figur 3A:412b.

fl Skyddande viigg fir vara beliigen hogst 5 m fr6n den del som skall

tr skyddas.

;; Oppning i skyddande konstruktion for ND-dcirr fir inte forekomma. Vid
g skydd av begrdnsningsviigg fir <ippningar i skyddande viigg och bjiilklag

a omfatta h6gst l\Vo av arean. Begriinsningen giiller for varje viiggdel och
p bjiilklagsdel for sig, se figur 3A:412a. Oppning med splitterskyddande

! igensettning medriiknas inte i 6ppningsarean.

Som skydd av begriinsningsviigg kan t ex tillfredsstiillande fcirankrat

150 mm tjockt fasadelement av betong med mellanliggande vdrmeiso-

lering utnyttjas.

Skydd av begriinsningsviigg mot farlig verksamhet eller vara.

Enligt2t25l godtas att utrymme med farlig verksamhet eller vara avskiljs

fr6n skyddsrummets begriinsningsviigg med en skyddande viigg enligt tabell

3A:34.Oppning i denna skyddande viigg godtas normalt inte. Avst6ndet

mellan begriinsningsviigg och skyddande viigg bor vara minst 100 mm.

Som fyllning i mellanrummet mellan vdggarna godtas t ex minst 100 mm

tjock mineralullskiva avsedd for motgjutning. Gasbetong godtas inte dA

detta material iir fcir st1vt. Formstag genom mellanrummet godtas endast om

vidhiiftning mot staget i den skyddande viiggen forhindras.

Ftirstdrkt utrymningsvdg

Forstiirkt utrymningsvdg enligt 2:52 dimensioneras for raslast enligt :25. Den

behover inte dimensioneras fcir vapenlast.

Betriiffande minsta tjocklek och armeringsmiingd, se :34.

Betriiffande forankring av armering, se :51.

Betriiffande anslutning till skyddsrummet, se :52.

Monterbar pelare

Monterbar pelare skall ha godtagbar stabilitet iiven vid viss uppbojning av

takplattan.

Skyddsrummets tak och golv skall dimensioneras mot genomstansning enligt

:331. Fotplat och lastfordelningsplit fir diirvid betraktas som pelare om de

dimensioneras fdr att overfora pelarlasten till betongen genom jiimnt

fordelat kontakttryck.

Monterbar pelare skall utformas se att montering kan utforas av h<igst tvi

personer med de verktyg som tillhor skyddsrummet.

, A a

:43

!
tr
!

!

tr
!

tr
n
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Kap 3a. 3:4

Det godtas att monterbar pelare dimensioneras fdr centrisk last och med en

kniickldngd lika med den fria hojden i skyddsrummet'

storsta godtagbara massa for en monterbar pelare exklusive fotplit iir

60 kg.

Godtagen principiell utformning av monterbar pelare av stil visas i figur

3A:a3. Exempel pa monterbara pelare som uppfyller kraven redovisas pa

civilforsvarsstyrelsens typritningar.

Kr omto

Hytso med tock

Lost fordetningsPl  &t
min 200 x 200 x 15

T -  ioPP

Montefbof  petofe

Avtdngt hdt

T - topp

Lostf i i rdelni ngs -
ptdt

..44

Snit t  A -  A

Montef ingsskfuv ovsedd
fiir hiijdjustering

Fotpt&t  (ev ingjuten)

Vert ikotsni t t

Figur 34:43. Monterbar stilpelare. Principiell utformning'

Icke birande innerviggar

Fcir fredsanvdndning erforderlig innerviigg utan bdrande funktion godtas

under forutsdttning att den kan demonteras enligt I:52'

Icke biirande innerviigg med tillriicklig styrka och med sidan konstruktion

och infiistning att den vid eventuellt brott inte medftir risk for personskador

eller orsakar skadlig dammbildning och som iiven i tivrigt uppfyller kraven i

2:6 fhr kvarsti vid skyddsrumsdrift. Dorr i s6dan viigg demonteras vid

iordningst[llande av skyddsrummet. Detta bcir anges pi skyddsrumsrit-

ning.

Exempel pi icke biirande innervdggar som far sti kvar vid skyddsrumsdrift

redovisas pi civilforsvarsstyrelsens typritningar'
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3:5 Kap 3,l

:5 KONSTRUKTIONSUTFORMNING

:51 Anordnande av armering och anslutning av konstruktionsdelar_

! Armering i skyddsrum och fdrstiirkt utrymningsviig skall anordnas si att
tr avsedd deformerbarhet och sammanhillnine erhills inom och mellan
tr konstruktionsdelar.

! Skarvning av armeringsst6ng skall medge att stAngens strdckgriins uppnis
! fcire brott i skarven. Skarvning av armering skall utforas enligt BBK 79, dock
a med minst skarvldngd l; enligt formlerna

tr lt : 9,13 f"Ql(t". 4) Ks 40

tr 0,22 f*Ql(f... 4) Ks 60

! 0,28 Q (f"t lf"t- 45)1111 Ss 26

fl diir

I f", dimensioneringsviirde for betongens draghillfasthet

A fr, dimensioneringsvdrde frir armeringens draghillfasthet

tr @ stingdiameter

E 4r: I fcir kamsting i underkant av bjiilklag och vertikal kamsting

J qr = 0,7 for kamstAng i riverkant bjiilklag och horisontal kamsting i
tr viiggar

O \ : 0,5 for sldt sting i civerkant bjalklag och horisontal sldt sting i
! viiggar.

tr Armering som berdkningsmiissigt upptar dragkraft fir skarvas med hogst
E varannan sting i samma snitt. Fiiltarmering skall skarvas med skarvliingden l;
;1 iiven vid mellanupplag. Sliit armering skall fdrses med iindkrokar.

Exempel pi anslutning mellan konstruktionsdelar med minsta skarvliingd
och forankring som uppfyller kraven visas i figur 3,A,:51. Berdknad kraft i
sting kan dock i vissa fall fordra storre fcirankringsliingd. I figurerna
betecknar A, armeringsmiingd.
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Kap 3,+ 3:5

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

c  )  A rmer i ng  ov  go l vkons t ruk i i on
en l i g l  huvud fo t l  I  som i n te
upptor qrundiryck fndn vopen-
[os t  e l t e r  r os l os i

0,s  tJ

0 , 5 A s

b )  A rmer rng  i  i nd tq6ende  ho rn

d )  Ans lu tn rng  0v  i nne f vogq ,  bo ronde  vo9g  I
f o r s to r k t  u t r ymn ingsvog ,  skyddonde  vogg
som i  sko rvn ing  0v  f o l t 0 rmenng  i  s kydds -
rum ove r  me l t onuppLoq

T- ":.ti

Figur 34:51 a)- d). Armering i anslutning

skyddsrummets stomme. All armering iir inte
mellan konstruktionsdelar i
redovisad.
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3:5 Kap 3,q

r i verbe tong

Pnin

Ev .  f o r s to r k -
n i  n  gsp  l o t t o

SKYDDSRUM

Met l onb jb l k t og  i  l vdvdn ingsskydds rum
somf  bve rgo l v  r  s kydds rum

O)  B j i i t k l og  me l t on  skydds run
ovonpd vorondro

SKYDDSRUM

f  )  Fo ronk r i ng  ov  pe to re  i  b ; o t k l og  somt
o rmer rng  ov  f o r s l b r kn rngsp lo t t o

h )  Gemensom voqg  meL lon  skydds rum

Figur 34:51 e)- h). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelar i
skyddsrummets stomme. All armering dr inte redovisad. .)Liingden beror av
momentnollpunktens liige, se figur 3A.:51a.
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Kap 3,A 3:5

:52 Till skyddsrum anslutande konstruktionsdel

tr Till skyddsrum anslutande konstruktionsdel skall anordnas si att brott i den

I anslutande delen inte skadar skyddsrummet.

Kontinuitetsarmering genom anslutningssnitt enligt figur 34:52 godtas till en

miingd motsvarande hogst 757o av armeringen i skyddsrummets stomme om

anslutande konstruktionsdel inte iir tjockare dn motsvarande del i skydds-

rummet och samma armeringskvalitet anviinds. I annat fall godtas anslutning

om det pivisas att momentkapaciteten i den anslutande konstruktionen dr

hogst 75Vo av momentkapaciteten i skyddsrumsdelen.

l ,4ox 0,75A5

b )

r-
H

L

SKYDDSRUM

Totol  ormer ing
(As  )

SKYDDSRUM

:53

:531

Figur 34:52. Snitt genom mot skyddsrum anslutande pelare (a) samt vagg

eller bjiilklag(b). All armering dr inte redovisad.

ovanstiende giiller iiven f<ir t ex anslutande takbjalklag i forstiirkt

utrymningsviig samt anslutande skyddande viigg och takbjiilklag men

inte for anslutande konstruktionsdel som ingir i intilliggande skydds-

rum.

Fogar

AllmAnna krav

n Fog i skyddsrums stomme skall utfdras pi sidant siitt att skyddsformigan inte

! forsiimras. Rorelsefog tillets inte i skyddsrums stomme'

Vertikal giutfog

Vertikal gjutfog utford enligt figur 3A:532a - d godtas under forutsattning att

villkoren a) - c) uppfylls och att fogen inte placeras ndrmare inatgiende horn

d n 1 m .

Ioto l
1i!
I

: J J Z
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3:5 Kap 3,t

0 ,25As2

A s z

^ s 2

1 , 2 5 A s 2

mrn l j

SKYDDSRUM

+  6 e m e n s o m  v o q q

^ s l

1 , 2 5 A s r

SKYDDSRUM

l A
v _

l .  =uoo I
4 - - - - ' ' ' . t

Hor isonto tsn i t t  A  -A

min t.1

Hor i  son  to  Isn  i  t  t

Figur 3,A:532. Vertikal gjutfog a) vid innervdgg, b) vid balk, c) vid gemensam
v?igg, d) i utAtg6ende horn mellan viiggar. All armering dr inte redovisac.

Ver t i  kqlsni  t t

t-''-___f'  
7 1 , 2 5 A s r ' r A s r
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Kap 3,A 3:5

:533

a) Ar byggnadsdelens tjocklek mindre iin 350 mm placeras fogen mitt for
biirande innervdgg eller balk.

b) Fog utan bakomliggande innervdgg eller balk utfors med en 20 mm djup
liingsgiende f<irtagning.

c) Armeringsmangden genom fogen utfors med minst 1.25 A" inom
skarvldngden pA omse sidor om fogen diir A. dr konstruktionsdelens
armeringsmiingd.

Vid balk mitt for vertikal gjutfog fdrankras plattan i balken pi omse sidor om
fogen enligt figur 3,A:532b.

Vid vertikal gjutfog riiknas armeringens forankringsliingd frAn fogen enligt
figur 3A:532a, b och d. I figuren angiven minsta forankringsliingd kan i vissa
fall behova cikas med hiinsyn till ber?iknad kraft i stingen. A, anger
armeringsmiingd.

Horisontell giutfog

Horisontell gjutfog godtas i anslutning mellan golv och vdgg samt mellan
viigg och tak, se figur 3A:533a. Vid vattentiit konstruktion dir fogband
anvAnds godtas utforande enligt figur 3.A':533b

b )

min  t .J

^ s 2

A s r

F o g b o n d

m o x  1 5 0

mrn lJ

Figur 34:533 a). Exempel pi godta-
get utfcirande av horisontell gjutfog.
All armering iir inte redovisad.

:54 Atge.de. mot krympsprickor

Figur 3,A:533 b). Exempel pi godta-
get utfcirande av horisontell gjutfog
med fogband. All armering 6r inte
redovisad.

n Skyddsrum skall anordnas si att skadlig sprickbildning pA grund av

D betongens krympning forhindras.

Skyddsrums planlcisning och grundldggning utformas sa att koncentrerade

sprickor inte framkallas pi grund av tvdrsnittsvariationer, punktvis fastlis-

ning i grund e d. I vissa fall kan t. ex. begrdnsningsv2igg behova forses med

horisontell sprickfordelande armering utciver minimiarmering enligt :34. Diir

koncentrerade sprickor iinda kan forvdntas inliiggs extra armering for

sprickbreddsbegrdnsning, t ex vid ingjutna ror eller andra fcirsvagningar.
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3:5 Kap 3,t

Fcir att minska risken for skadlig sprickbildning pi grund av betongens
krympning anordnas om mojligt krympfogar i till skyddsrummet anslutande
konstruktionsdelar.

:55 Ingiutningsgods och riirledningar

tr Diir inte annat anges skall ingjutningsgods gjutas in i samband med

E stommens utforande pi sidant siitt att tillfredsstdllande tdthet och hillfasthet

u uppnas.

i Ingrepp efter gjutning som medfrir forsiimrad skyddsformaga tillats inte.

! Ingjutningsgods skall rengoras och fixeras fore ingjutning.

Ingjutet formstag av stil med eller utan tdtningsbricka godtas. Formstag i

ingjuten hylsa godtas inte.

Rorledning eller kabelrcir i skyddsrum godtas vid fciljande utfciranden:

a) Ingjuten i stommen om det fria avstindet mellan parallella ror iir stcirre iin

10 ginger storsta rorets invdndiga diameter. Om inviindiga diametern dr

storre an 30 mm anordnas tiickskikt och bygelarmering enligt figur

3A:55a. Fcirgrening med minst 45'vinkel godtas.
b) Forlagd i pigjutning av stommen. Pigjutningen utfdrs med minst 100 mm

tdckande betongskikt kring r<iret och armeras enligt figur 3A:55b.
c) Avloppsledning placerad fritt i skyddsrummet om rdret uppfyller kraven

enligt 4:225.
d) Vattenledning och tryckluftsledning placerad fritt i skyddsrummet om

rciret uppfyller kraven enligt 4:211 - 4:215.

Avloppsledning fcir skyddsrums fredsanviindning som mynnar i skyddsrum

kringgjuts under golvplatta vid huvudfall 4, se 4:224.
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Kap 34 3:5

SKYDDSRUM

Sn i t t  A -A

Figur 3,A:55. Ingjutning av a) rcir i

ror i pigjutning och golvbrunn

redovisad.

: 1 0 0  : 1 0 0

T 1  T 1
fffi]-T.'nn

ffiffi#l-
f f i  t*4 4dj l  

' l

l .4&Gl l= ruu*Y-
L P m i n

Honi sontotsni  t t
U t f o r q n d e  v i d
p e l o r e

stomme och golvbrunn med sidoutlopp, b)

med bottenutlopp. All armering dr inte

\

'100

SKYDDSRUM

Verti kolsnitt

J I



326 Kap 3,l

:56 Hiltagning och ursparning

tr Ddr inte annat anges dr hiltagning eller ursparning i skyddsrummets golv,
tr begriinsningsviigg och tak inte tillAten.

Ursparning i golv for efteringjutning av trciskel godtas dock om den utf<irs
med genomgiende armering och troskelbyglar enligt figur 3A:56.

Figur 34.:56. Godtagna ursparningar for efteringjutning av trtisklar eller
ankarskenor till ND-, NSD- och GD-dcirrar.

KORROSIONSSKYDD

tr Skyddsrumsdetalj av stil skall skyddas mot korrosion si att dess funktion

tr siikerstiills.

a Skruvar, muttrar och brickor skall vara el- eller varmf<irzinkade. Skyddsplit

1 enligt 2:321 skall vara varmforzinkad.

tr StAldetaljer fir fcire behandling inte vara mer korroderade dn som motsvarar

! rostgrad C enligt SIS 05 59 00.

Det godtas att indelning i miljoklasser enligt publikation StBK-N4, utgiven
av statens stilbyggnadskommitte, tilldmpas. Med hiinsyn till lagring pA

byggnadsplatsen utfcirs p6 verkstad korrosionskydd motsvarande minst
miljciklass M1.

l

: 6

SKYDDSRUM

Ursporni ng

SKYDDSRUM

Urspornt  ng
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Kap 34 3:6

Normalt hiinfors inviindiga stildetaljer till miljoklass M1.. Utvdndiga
stildetaljer ovan mark hdnf<jrs normalt till klass M2 eller M3 och utviindiga
stildetaljer under mark till klass M4.

Det godtas att dorr mot det fria som klimatskyddas enligt 2:33 och karm till
reservutging korrosionsskyddas som i miljciklass M2.

Uteluftskanal ges dven invdndigt korrosionsskydd. Liimplig behandling av
uteluftskanal genom mark iir in- och utviindig varmfcirzinkning kompletterad
med utvdndig milning med tjiirepoxi. Alternativt kan uteluftskanal genom
mark enligt 4:122 utfiSras rostfritt eller kringgjutas och korrosionsbehandlas
inviindigt.

Elforzinkade fiistelement i det fria eller korrosiv miljo godtas med
tiickbeldggning av minst 40pm alkydtiickfiirg.

Varmfcirzinkade, utviindigt gdngade flistelement som uppfyller kraven fdr
klass 3 eller 4 i SMS 3192 godtas. Varmf<irzinkade detaljer i ovrigt godtas om
de uppfyller kraven for klass A eller D i SMS 2950 med beaktande av
korrosionsinstitutets anvisningar K 6212-2.

Glidytor, giingor o d inoljas.

Yta som skall motgjutas godtas omilad. Godtagen rengciringsgrad iir St 2
enligt SIS 05 59 00.

Exempel pi behandlingar som uppfyller foreskrifterna ovan redovisas i tabell
3,A':6.

Betriiffande brandskyddsmilning av NSD-d<irrar, se bilaga C.
'fdtningslist eller ventil fAr inte milas si att dess funktion iiventyras.
Skvlt e d fir inte <ivermilas.
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ankarskena 3A:352 dimensionering 3A:3
anslutande konstruktionsdel 3A:52 - infiistningar 3A:352
- pelare 3A:52 - raslast 3A:25
-takbjelklag 3A:52
- skyddande takbjnlklag 3A:52

anslutning av konstruktionsdelar 34:51
- hdrn 34:51 E
- gemensam viigg 34:51 elfdrzinkning 3,4.:6
- golvkonstruktion 34:51 expanderskruv 3A:352
- innerviigg 3,A:51
-mellanbji i lklag 3,{:51
- pelare 3,4':51
armering F
- fdrankringsldngd 3A:51 farlig verksamhet och farlig vara 3A:413
- hlllfasthetsvdrden 3A:32 fiberplugg 3A:352
- kvalitet 3A:31 fogar 34:53
-minsta och stcirsta miingd 3A:34 -gjut 3A:532,34:533
-skarvliingd 34:51,3A:532 -krymp 3A:54
- svetsning 3,{:31 - rdrelse 34:531

formstag 34':55
freds-
- lastfall 3A:22

B fdrankringsliingd 3A:352
BBK 79 3A:1,3A:321, 34:331, 3,4:51 fcirbehandling vid milning 3,4':6
begriinsningsvdgg 3A:24,34:34 fcirstdrkt
- mot utrymme med farlig verksam- - takbjiilklag 3A:34,3A:42,3A:5t

het 3A:413 forzinknine 3A:6
beliiggning pi golvkonstruktion 34:353

betong
- ballast 34:31
- hillfasthetsvdrden 3A:32 G
- kvalitet 3A:.31 gasbetong 3A:413
- tjocklek 3A:34 gastathet 3A:1
bjalklag gemensam vdgg 3A:34
- mellan skyddsrum ovanpi varandra 3A:24, genomstansning 3A:33I,3A:43

3A:34, 34:51 gjutfogar 34:53
- 6ver fdrstiirkt utrymningsvdg 3A:34,34:52 golvbrunn
- skyddande 3A:34 - kringgjutning 34:55
brand- golvkonstruktion 3A:24I,34;34
- farlig viitska 34:413 golvplatta
- skyddsmilning 3'{:6 - isolering 3A:.241
biirande - utrymme under 3A:24I
- system och berdkningsmtoder 34:33 grundliiggningsdjup 3A:�241.
- viigg i utrymningsviig 34:34, 34:51 grundplatta 3A:322

grundpikdnning 3A:322

c
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H
hushdjd 3A:251,3A:252
hiltagning 3A:56

I
infdstning 34,:35
ingjutningsgods 3,4':55
innerviigg icke biirande 3A:44
inoljning 3A:.6
intilliggande byggnad 3A:252, 3A:253

J
joniserande strilning 3,A.:1

K
karaktiiristiska vdrden 3A:21
kemiskt ankare 34:35
konstruktionsdelar 3A:5
konstruktionsexempel, bilaga FA
konstruktionsutformning 3,A,:5
kontinuitetsarmering 3A:52
kontrefort 3A:34
korrosionsskydd 3'A,:6
kringgjutning av rcir 3,A.:34, 3,A.:55
krympsprickor 3A:54

L
last-
- ekvivalent statisk 3,A.:1
-ftirutsiittningar 3A2
- kombinationer 3A:2I, 3A:22, 3A:23,

3A:24,3A:25
lastfcirdelningsplit (fcir monterbar pela-

re) 3A:43
limning 3A:352
lcistagbar troskel 3,A.:56

M
material och dimensionering 3A:3
mellanbjdlklag 3A:34, 3Al.5L

92

miljciklass 3,A.:6
mineralull 3A:413
minsta tjocklek och armeringsmiingd 3A:34
monterbar pelare 3A:43
motfyllning
-skyddsrum 3A:.24, 3A:34
milning 3A:6

o
ovanliggande byggnad
- hdjd 3A:25
- raslast 3A:251

P
partialkoefficient 3A:321
pelare
- betong 34:331, 34:51
- monterbar 3A:43
plint 3A:322
pigjutning 3A:55
p6llast 3A:322

R
radioaktiv strAlning (se joniserande strAlning)
raslast 3A:1,, 3A:21, 3:A25, 3A:42
-dimensionerande 3A:253
- frin intilliggande byggnad 3A:252
-frin ovanliggande byggnad 3A:25I
-kombination 3A:25
- reduktion av 3A:253
rasmassor 3A:1,3A:25
ritningar, cfs 3A:43
rostskydd 3,A.:6
rcirelsefog 3,A.:531
rcirledning
- ingjutning 3,4':55
- kringgjutning 3A:34

s
SBN 3A:1, 3A:22, 3:A25, 3A:32L, 3A:322,

3A:352
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skivkonstruktion 3A:33
skjutspik 3A:352
skjuvarmering 3,A:331
skyddande viigg och bjiilklag 34:41

skyddat liige 34:41
skyddsrums-
-tak 3A:24,3A:34
speciella byggnadsdelar 3A:'4
statisk raslast 3,A:1
stigschakt 3A:34
- reservutging med 3A:34
strilningsskydd 3,A':1
svetsning
- armering 3A:31
sdkerhetsklass 3A:1

T
takbjiilklag
- anslutande fdrstiirkt utrymningsviig 3A:52
-anslutande skyddande tak 3A:52
- i skyddsrum 3A:24, 3A:34
- hillfasthetsviirden 3A:32
trdskel
- ingjuten 34:56
- lcistagbar 34:56
tunnel och stigschakt i reservutging 3A:24

tvAskiktsgolv, overskikt 3A:34, 34:353'

3A:51
typritningar, cfs 3A:43

U
ursparning fcir troskel 34:56

utrymme under golvPlatta 3A:.241

utrymningsviig
-fcirstdrkt 3A:25, 3A:42, 3A:52

v
vapenlast 3A:1, 3A:21, 3A:24, 3A:35
- mot golvkonstruktion 3A:24t
vapenverkan 3A:.1,34:2
varmforzinkning 3,{:6
vattentryck 3A:24

vdgg, minsta tjocklek och armerings-
miingd 3A:34

- icke biirande 3A:44
- gemensam 3A:24,34:34

Y
ytbehandling 3A:6

o
dppning i stomme 34:33
<iverbetongskikt i tviskiktsgolv (riverbe-

tong) 3A:34,34:353, 34:51
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