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CIVILFORSVARSSTYRELSEN fastst?iller med stiid av 48 $ civilf<irsvarskungiirelsendenna publikation beniimnd "Tekniska bestiimmelser fdr normalskyddsrum" - 1974 irs upplaga (TB 74).
1966irs upplaga av samma bestrimmelser(publikation 6.06.02-7FK)
jiimte iindringar 1,3,4, 6 och 8 tom 13 med tilliigg samt skrivelse
den 1.10.1971med Dnr 6934171511574upphiivs, men fir tilliimpas
pi byggnadsfiiretag f<ir vilket byggnadslov sciks tom 31 december
1974.
TB 74 kompletterar iivriga samhiilleliga regler ftir byggande.
Redigeringen av TB 74 har si lingt miijligt anpassatstill Svensk
Byggnorm (SBN). TB 74 omfattar dels fiireskrifter och anvisningar,
dels kommentarer. Strdvan har varit att i stdrsta mtijliga utstriickning utforma fiireskrifterna som funktionskrav. Detta har dock ej
varit mtijligt att helt genomfdra med hiinsyn till att skyddsrums
primiira funktion iir skydd mot vapenverkan vilket innebiir uppfyllande av exceptionella krav som mer iindamilsenligt preciseras pi
annat sdtt 6n genom funktionskrav.
Distributionen av TB 74 och eventuella iindringar i bestiimmelserna
avses ske pi samma sett som fdr statens planverks SBN-publikationer.
Publikationen 6r av praktiska skiil uppdelad i fyra hiiften.
Hiifte I

Inledning
Allmiinna bestdmmelser
Planering

Hiifte 2 Byggnadskonstruktioner
Hlfte 3 Installationer
Utrustning m m
Hiifte 4 Fredsanviindning (supplement)
TB 74 har utformats si att det skall vara miijligt att viilja mellan
alteruativa ldsningar i stdrre utstriickning dn tidigare. Hiirigenom
kan iindamilsenliga lcisningar av skyddsrummets utformning erhillas vid olika lokala fiirhillanden samt anpassning ske till ftjr[ndringar inom byggnadstekniken.Samtidigt underliittas planeringen och
vidgas miijligheterna fiir liimplig fredsanvdndningav skyddsrummen.
I fiirhillande till 1966 irs bestiimmelserhar det av kostnadshiinsyn
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endast varit mtijligt att infdra smdrre tekniska fiirbiittringar som
sammantaget i ringa omfattning piverkar produktionskostnaderna
fiir skyddsrum.
^tB 74 har skett efter samrid med statens planverk
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myndigheter och organ.
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samt andra
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Fiireskrifter = halvfet stil
Anvisningar : normalstil
Betriiffande innebiirden av fcireskrifter. anvisningar och kommentarer se 0:51
Text till vilken det finris kommentarer markeras med asterisk

:l*

KOMMUNER

MED SKYDDSRUMSBYGGNADSSKYLDIGHET

Enskilda skyddsrum skall enligt 24 $ 1 mom Cfl anordnas inom
omride eller plats som besthmmesav Konungen eller efter Konungens bemyndigandeav civilfcirsvarsstyrelsen.
Skyddsrum anordnas inom kommun eller del av kommun enligt
giillande skyddsrumsortsfiirteckning.

z2

ANLAGG|INGAR
OCH BYGGNADER FOR VILKA
RUMSBYGGNADSSKYLDIGHET FoRELIGGER

SKYDDS-

F;nligt 24 $ I mom punkterna 1-5 Cfl skall enskilda skyddsrum
anordnas vid anliiggningar och byggnader till skydd fiir dem, som
uppehiller sig diir.
"Enskilt skyddsrum skall vara anordnat som normalskyddsrum, om
ej Konungen fcir siirskilt fall fiirordnar, att det skall fylla stiirre krav
pi skyddsf<irmiga", (28 $ Cfl).
Normalskyddsrum anordnas vid nybyggnad och ombyggnad iiimfiirbar med nybyggnadvid fiiljande slag av anliggningar och byggnader.
Z2I

ANLAGGNING

VID ALLMAN

SAMFARDSEL

Skyddsrum anordnas enligt punkt I vid hamn, flygplats, jiirnviigsstation och diirmed jiimftirlig anliiggning, som dr av vikt f<ir den allmdnna samfdrdseln.
Anvisning
Bussterminaljlmstiills med jiirnvdgsstationom den dr av vikt ftir den
allmdnna samfdrdselnoch innehflller stationsbyggnad
eller liknande,vari
minst 25 personernormalt kan vistas.
.X2*

INDUSTRIELL

ANLAGGNING

Skyddsrum anordnas enligt punkt 2 vid industriell anliiggning vid
vilken i regel minst 25 personer samtidigt 6r sysselsattaeller som
tillsammans med annan eller andra niirbeliigna anliiggningar utgtir
en grupp inom vilken i regel minst 25 personer iir sysselsatta.
Anvisning
Anliiggning ansesvara industriell om den iir beliigeninom omride som
enligt giillande stadsplandr avsettfiir industri- eller smiindustriiindamil
eller hr avseddfiir industriellverksamhet.
223*

UNDERVISNINGSANSTALT.
OCH PENSIONAT

VARDANSTALT.

HOTELL

Skyddsrum anordnas enligt punkt 3 vid anliiggning, som inrymrner
l9
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undervisningsanstalt,virdanstalt, hotell eller pensionat och 6r avsedd
att hysa minst 25 personer.
Anvisning
Provisoriskundervisnings-och virdanstalt f5r anordnasutan skyddsrum.
Barnstugafflr anordnasutan skyddsrum.
iU*

KONTOR, BUTIK OCH VARUHUS
Skyddsrum anordnas enligt punkt 4 vid byggnad som iir uppfiird i
mer dn tvi vAningar och som till viisentlig del iir avseddf6r kontorsoch affdrsdndamil.

:25

BOSTADER
Skyddsrum anordnas enligt punkt 4 vid byggnad som iir uppfiird i
mer L,i tvi viningar och som till viisentlig del 6r avseddfdr bostadsiindamfll, dock ej en- eller tvifamiljshus.

226*

OVRIGT
Skyddsrum anordnas enligt punkt 5 vid anliiggning eller byggnad
inom vilka miinniskor bo eller eljest vanligen vistas, om ldnsstyrelsen
finner skyddsrum erforderligt med hiinsyn till anliiggningens eller
byggnadensbeskaffenhet och ldge.
Anvisning
Radhus och kedjehus med mindre 6n tre viningar fir
skyddsrum.

anordnas utan

Teater, biograf, restaurang och annan samlingslokal fir anordnas utan
skyddsrum. Om lokalen dr avsedd f<ir flera [ndam6l, varav ett iir skydds'
rumspliktigt, anordnas dock skyddsrum med hinsyn till det iindamilet.

:3*

GEMENSAMT SKYDDSRUM
"Fdr tvi eller flera niirbelligna anldggningar eller byggnader skall
gemensamtskyddsrum vara anordnat, om anliiggningarna eller byggnaderna ej liimpligen kunna var fdr sig fdrses med skyddsrum",
(24 5 2 mom fcirsta stycket Cfl).
"Friga huruvida gemensamt skyddsrum mi anordnas enligt 24 $
2 mom andra stycket civilfcirsvarslagen priivas av byggnadsndmnden, diirest byggnadsloverfordras, och eljest av ldnsstyrelsen.
Di priivningen ankommer pi byggnadsniimnd skall denna f6re
drendets avgrirande inhiimta besked frin liinsstyrelsen, huruvida
gemensamt skyddsrum kan anordnas utan att skdliga ansprik pi
skydd mot skada av fientlig verksamhet eftergivas", (45 $Cft).
"Kan ej iiverenskommelse triiffas om anordnande av gemensamt
skyddsrirm efter vad i 24 S 2 mom fcirsta stycket segs,ankommer det
pi liinsstyrelsen att fcirordna om sidant skyddsrum och dess beliigenhet, si ock att bestdmma grunderna fcir kostnadensfdrdelning",

(s5s cfD.
20

l:61

TB 74

Anvisning
Gemensamt skyddsrum fir iiven anordnas i andra fall iin som anges i
ftirsta stycket ovan om skiiliga anspr6k pi skydd mot skada av fientlig
verksamhet ej efterges.
Om ett frir flera fastigheter gemensamt skyddsrum anordnas, upprettas
bindande <iverenskommelse om rzitt fcir samtliga fastigheter att nyttja
skyddsrummet (avtal om servitut eller motsvarande).

24*

BYGGNADSLOV
Skyddsrums utfiirande

redovisas i byggnadslovshandlingar.

Byggnadslovshandling utformas si att det pi huvudritningar klart framgAr
skyddsrums planl<isning, antal platser, utrymningsvdgar, maximalt gingavstAnd, stomme och fredsanvdndning. Installatibner i skyddsrum och i
anslutning till detta redovisas.
Vid ansiikan om byggnadslov fcir ett fcir flera fastigheter eller byggnader
gemensamt skyddsrum inliimnas iiverenskommelse fastigheter emellan
om rett till nyttjande av skyddsrummet. Sidan iiverenskommelse i form
av avtal om servitut eller motsvarande intecknas om s6 dr miijligt fiire
byggnadsarbetenasigingsdttande.
Fiir byggnadsfiiretag, som skall uppfiiras i flera etapper tillses att kraven
pi skyddsrum tillgodoses fiir den etapp byggnadslovet avser.

:5

BESIKT|UNGAR
Vid vederbiirande myndighets slutliga besiktning skall skyddsrummet
vara iordningstiillt och skyddsrumsmaterielen monterad, si att erforderlig besiktning kan vidtas.
Skdrmvdggar till toaletter behiiver dock inte monteras upp, om stdan
etgerd skulle innebhra oldgenhet frin fredsanvdndningssynpunkt. Materielen skall dock i si fall finnas tillgiinglig fcir kontroll.
Sandfilter fir ej fyllas med sand fcirriin besiktningsmyndigheten kontrollerat dels att sanden levererats i pi fiireskrivet sett merkta och frirseglade
emballage, dels att filtret i iivrigt utfiirts pi godkiint siitt.
Efter besiktning fylls sandfilter med f<ireskriven mbngd sand.

:6*

FREDSANVANDIIING

:61*

OF6RANDRADSKYDDSFdRMAGA
Fredsanvindning av skyddsrum fir
mot vapenverkan.

inte minska dess skyddsfiirmiga

Verksamhet eller lagring av vara, som kan inverka menligt pi skyddsfunktionen godtas ej.
4-Hdfte

1

2l
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I befintligaskyddsrumfir ej ftjljandeingreppgtiras:
av hfll i skyddsrumsstomme
a) upptagande
av permanent
b) ingrepppi biirandekonstruktion,infdstningsanordningar
och ventiler.
ingjutningsgods
slag f6r skyddsrumutrustning,
iC2*

IORDNINGSTALLANDE
Skyddsrum skall med hjiilp av tillgiingliga verktyg kunna iordning'
stlillas av personer utan siirskild utbildning fiir eller erfarenhet av
sAdant arbete med tedning av anvisningar som finns tillgiingliga i
skyddsrummet.

:63*

TIDSFORIIALLANDEN
Skyddsrum skall kunna sfittas i funktionsdugligt skick inom 48
timmar.
Skyddsrumsmateriel
Viss fiir skyddsrum ncidviindig installation och utrustning fir demonteras
under fred. Det giiller t ex fl:iktaggregat, tilluftskanal och tivertrycksmbtare. Montering av sidan materiel m6ste kunna ske enkelt.
Demontering under fred av materiel som dr siirskilt viktig ftir att snabbt
hiija skyddsf<irmigan fir ej ske. Det g[ller t ex avlyftning av NSD- och
ND-diirrar, ifr 2:3ll
Fredsmateriel
Om rumsindelning, fast inredning eller annan etgard i samband med
fredsanvdndning inskrdnker pi den erforderliga ytan iikas denna i motsvarande grad.
Utrustning, bekliidnad och inredning, som inte fyller de ftir skyddsrumsdrift uppstfllda kraven pfl brandsiikerhet, hillfasthet och infiistning, flyttas
ut vid iordningstiillande av skyddsrum.

22
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Kommentarer
IK
:lK

ALLMANNA

BESTAMMELSER

Orter och omraden inom vilka skyldighet fiireligger att anordna enskilda
skyddsrum faststdlls i siirskild ordning. Uppgift om .huruvida sidan
skyldighet fiireligger frir slrskild ort eller siirskilt omride och om grdnser
fcir skyldigheten inom kommun erhills hos byggnadsndmnd eller liinsstyrelw.
Giillande fiirteckning iiver kommuner med skyddsrumsbyggnadsskyldighet
den I januari 1974, Skyddsrumsortsfdrteckning, se tabell 1:1K
Tabell I : I K. Kommuner med skyddsrumsbyggnadsskyldighet.
Liin Kommun

Tvp

AB Botkyrka
Danderyd
Ekerii
Haninge
Huddingo
Iiirfllla
Lidingii
Nacka
Norrtiilje
Nyniishamn
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Scidertlilje
Tyresd
Tiiby
Upplands Bro
Upplands
Viisby
Vallentuna
Vaxholm
Viirmdii

D
D
D
D
D
D
D

C

D

D

1

L?in Kommun

Oxeldsund
Strengnas

E
E

Finsping
Linktiping
Mjiilby
Motala
Norrkdping
Atvidaberg

E
D 1 )
E
E
D 1 )
E

Eksjti
Gislaved
Jiinkijping
Niissjii
Tranis
Vetlanda
Vdrnamo

E
E
D,E1)2)
D
E
E
E

Alvesta
Ljungby
Viixjii
Almhult

E
E
E
E

Hultsfred
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Vimmerby
Viistervik

E
D
E
E
E
E

I

Gotland

E

K

Karlshamn
Karlskrona
Olofstriim
Ronneby
Siilvesborg

E
D 1 )
E
E
E

)

E
E
E
D
D 1 )
D 1 )
D

1

)

D
D
D
E

G

D
D
D
D

Enkiiping
Hflbo
Tierp
Uppsala
Alvkarleby

E
E
E

Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Nyktiping

D, E 1)2)
E
E
E

D
E

1

)

Tvp

1 ) Anger att inom kommunen finns siirskilt inneromride, d?ir generell dispens
frAn den lagstadgade skyldigheten f n fiireligger.
2) Anger att det i kommunen finns blde orter, som skall ha skyddsrum typ D
och orter som skall ha skyddsrum typ E.
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Lin Kommun

Typ

L

Bromiilla
Hiissleholm
Klippan
Kristianstad
Osby
Perstorp
Simrishamn
Tomelilla
Astorp
Angelholm

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Burliiv
Esl6v
Helsingborg
Hiiganiis
Hiirby
Hiiiir
Kiivlinge
Landskrona
Lund
Lomma
Malmii
Sjiibo
Svedala
Trelleborg
Ystad

D
E
D
E
E
E
E
D
D
E
D
E
E
E
E
E

N

Falkenberg
Halmstad
Kungsbacka
Laholm
Varberg

E
D
E
E
E

O

Gciteborg
Heirryda
Kungiilv
Lysekil
Miilndal
Partille
Sotends
Stenungsund
Str6mstad
Uddevalla

D
D
E
E
D
D
E
E
E
D

Ale
Alingsis
Boris
Herrljunga
Irrum
Lilla Edet
Mark
Mellerud
Trollhiittan

E
E
D
E
E
E
E
E
D

M

Skurup

P

1) Jfr not sid 23
2) Jft not sid 23

24

Liin Kommun

1)

Tvp

Ulricehamn
Vdnersborg
Amil

E
E
E

R

Falktiping
Karlsborg
Lidkiiping
Mariestad
Skara
Skiivde
Tibro
Tidaholm
Ttireboda

E
E
E
E
E
E
E
E
E

S

Arvika
Eda
Filipstad
Grums
Hagfors
Hammarii
Karlstad
KiI
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sriffle

E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E

T

Degerfors
Hallsberg
Hdllefors
Karlskoga
Kumla
Laxi
Lindesberg
Nora
Orebro

E
D
E
D
E
E
E
E

U

Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsiir
Kciping
Sala
Surahammar
Vristeris

E
E
E
E
E
E
E
D l )

W

Avesta
Borldnge
Falun
Hedemora
Ludvika
Mora
Smedjebacken

D,E 2)
E
E
E
E
E
E

1)

D

1

)

l:26K
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Liin Kommun

Typ

Bollnds
Giivle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Ockelbo
Sandviken
Siiderhamn

E
D,E1)2)
E
E
E
E
E
E

Hlirniisand
Kramfors
Solleftei
Sundsvall
Timri
Ange
Ornsk<ildsvik

E
E
E
D,E 2)
E
E
E

Brdcke
Hiirjedalen

E
E

L?in Kommun

Typ

Krokom
Are
Ostersund

E
E
E

AC Lycksele
Skelleftee
Storuman
Umei
Viinn:is

E
E
E
E
E

BD Arvidsjaur
Boden
Giillivare
Haparanda
Kalix
Kiruna
Lulei
Pitei
Alvsbyn

E
D
E
E
E
E
D
E
E

l) Jfr not sid 23
2) Jft not sid 23
:22K

Med industriell verksamhet kan avses industriell tillverkning, bearbetning
och hantering av produkter samt i anslutning d[rtill bedriven kontors-,
expeditions- och liknande verksamhet med ett sammanlagt effektbehov
av minst 50 kVA (kilovoltampire).
I friga om grupp av anldggningar, som tillsammans sysselsiitter minsi
25 personer bcir effektbehovet utgdra minst 2 kVA per anstiilld fcir varje
i gruppen ingiende anldggning.

i23K

Till undervisningsanstalt riiknas grundskola, gymnasieskola, universitet,
hiigskola, folkhcigskola och liknande.
Byggnad fiir undervisning eller vird ans;essom provisorisk, om den kan
flyttas och ingir i en planering, enligt vilken den skall utnyttjas pe
samma plats i hiigst 10 ir fijr sAdanverksamhet.
Enligt lag 1973:1206 om hndring i barnavirdslagen har uttrycket barnstuga ersatts med fiirskola och fritidshem. (Svensk fcirfattningssamling
1973:1206l

:24K

Till byggnader ftjr kontors- och affiirsiindamil kan i regel rdknas kontor,
utrymme fcir verksamheter i anslutning till kontor, butiker, varuhus och
liknande.

:26K

Lbnsstyrelsen har mdjlighet att fijreskriva skyddsrumsbyggnadsskyldighet
efter priivning i varje sdrskilt fall. Prcivningen sker bflde med hiinsyn
till anliiggningens beskaffenhet och liige. Den avser anldggning eller
byggnad, som ligger inom omrfide med skyddsrumsbyggnadsskyldighet
men inte omfattas av best[mmelserna i :21-25.
I friga om beskaffenhet tas som utgingspunkt, att i anlbggningen vanligen vistas minst 25 personer och i friga om ldge att anl[ggningen 5r
beldgen hcigst 3,5 km frin militiirt mil eller att den ingir i bebyggelse
'd:ir mer dn ll3 av befolkningen enligt bestdmmelserna :21-25 bar
eller skall ha skyddsrum.

25
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Det bij,r observeras att frih€t frin skyldighet att anordna skyddsrum ftir
samlingslokaler endast gdller under ftirutslttning att lokalen inte ir avsedd
fiir annat iindamil, som iir skyddsrumspliktigt.
Betrdffande anldggning f<ir oljelagring m m hdnvisas till civilfiirsvarsstyrelsenspublikation 6.03-ll FK och 6.03-12FK, se bilaga l.
:3K

Fcir flera anldggningar eller byggnader kan siledes ett enda skyddsrum
anordnas om maximalt tilliten storlek eller tillitet gingavstind ej iiverskrids.
Anldggningar eller byggnader ftir vilka gemensamt skyddsrum anordnas
kan tillhiira en eller flera fastigheter.
Industri, undervisningsanstalt, virdanstalt eller liknande anldggning dr att
betrakta som en enda anldggning oavs€tt hur mflnga byggnader den omfattar. Hdrav fiiljer att skyddsrum som anordnas fij'r att tiicka skyddsrumsbehovet ftir mer iin en byggnad inom anldggningen ej er att anse
som gemensamt skyddsrum i lagrummets mening. Byggnadsnhmnd tillser
vid prcivning av anstikan om byggnadslov jiimlikt 33 S Cfl att skydds'
rumsbyggnadsskyldigheten iir uppfylld fcir hela anliiggningen och inte
endast fiir det aktuella byggnadsfi;retaget.

:4K

Konstruktionshandlingar iiver stomme samt ritningar tiver el- och wsinstallationer i skyddsrum granskas och godkiinns genom BN:s fiirsorg f<ire byggnadsarbetenasigingsdttande. Extra installationer i skyddv
rum redovisas pi ett sidant s:itt, att skyddsanordningar i begrdnsningv
vdggar framgir.
Vid skyddsrum gemensamt f6r olika byggnader eller fastigheter kan
tiversiktlig redovisning giiras fiir att visa hur skyddsrumsbehovet har
tillgodosetts: Detta kan t ex gtiras pi situationsplan.
I vissa fall kan avtal om servitut inte intecknas fiire byggnadsarbetenas
igingsiittande, t ex di fastighetsbildningen inte hr klar' Med hdnvisning
till ovanndmnda redovisning av skyddsbehovets tillgodoseende kan BN
krdva servitut vid senare tidpunkt.

:6K

I fredstid kan skyddsrum anvdndas till en mlngd olika verksamheter
utan att dess skyddsftirmiga i krig behijver piverkas. Dessa miijligheter
brir tillvaratas fiir att skapa god skyddsrumsekonomi.
M<ijligheterna till fredsanviindning bestdms frdmst av skyddsrummets storlek och iippningarnas antal och placering. Fdr flertalet fredsverksamheter
finns mdjligheter att velja installationer, inredning, bekliidnader och ytskikt
sfl att bide freds- och krigsfunktionen tillfredsstiills.

:6lK

Exempel pi oldmpliga verksamheter dr sidana som ger bestiende lukt
eller ohhlsosamt stoft. Andra oldmpliga verksamheter dr exempelvis
hantering av radioaktiv, giftig, brandfarlig eller explosiv vara.

:62K

Demontering och utflyttning av fredsmateriel skall om miijligt kunna ske
med verktyg som ingir i skyddsrumsutrustningen enligt 5:14. Annars
kompletteras denna med extra redskap eller verktyg som behijvs vid
iordningstiillandet.
I princip finns en eller flera personer utsedda att vara ansvariga fiir att
leda iordningstiillandet av skyddsrummet, Dessa kan av olika skiil utebli.
Skyddsrummet miste dndi kunna iordningstdllas med ledning av instruktioner, skyltar m m i skyddsrummet, se bilaga 2.

:63K

Att iordningstiilla ett skyddsrum kan vara en besvdrlig uppgift' Fiir att
inom 48 timmar hinna med igensdttning av extra cippningar, montering
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l:63K

av pelare m m, krdvs att arbetet begrtinsas vad betrdffar demontering av
siirskild inredning, installation och beklhdnad fijr fredsanvdndning. Det
iir diirfiir viktigt att genom god planering nedbringa omstiillningsarbetet
si mycket som m6jligt.
Endast skyddsrumsmateriel som Ir lett att iordningstiilla bijr komma
ifriga fiir demontering. Demonterad materiel fiirvaras tillsammans med
skyddsrumsutrustningen.
Materiel fiir fredsanviindning viiljs med hdnsyn till kravet pi enkel
demontering. Det kan giilla siviil ltis som fast inredning, t ex mattor,
textilier, bord, stolar, mellanvdggar, ftinster, hyllor, maskiner osv' Dijrreller fiinsterkarm av tr[ kan i allmiinhet sitta kvar' sflvida den inte
hindrar tillslutningen av iippningen. Stdrre maskiner och installationer fiir
fredsanvdndning, som helt eller delvis kan lossna vid vapenverkan, miste
flyttas ut vid iordningstiillande av skyddsrum. Detta innebdr att sidan
utrustning normalt inte kan placeras i skyddsrum.
Stora, tunga eller iimtiliga varor kan ockse vara olhmpliga att lagra i
skyddsrum med hdnsyn till svirigheterna att flytta ut dem vid skyddsrums
iordningsthllande.
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AVSNITT

2

PLANERING

Fiireskrifter = halvfet stil
Anvisningar : normalstil
Betriiffande innebcjrden av fcjreskrifter, anvisningar och kommentarer se 0:51
Text till vilken det finns kommentarer markeras med asterisk

:I

STORLEK

:11*

ANTALSKYDDSRUMSPLATSER
Skyddsrum anordnas fiir det antal personer som i fredstid i regel
samtidigt uppeheller sig inom anlfiggning eller byggnad.
Vid beriikning av erforderligt antal skyddsrumsplatser har beriikningsregler preciserats fijr vissa anldggningar och byggnader'

:ll1

Anliiggning vid allmiin samfiirsel
Fiir jdrnvdgsstation, bussterminal, flygplats och diirmed jiimfdrlig anliigg'
ning av vikt ftjr den allmdnna samfiirdseln berhknas antalet skyddsrumsplatser efter dels antalet anstiillda och dels antalet trafikanter. Ddrvid
fiirutsdtts att antalet trafikanter ej uppgir till mer iin h?ilft€n av det
stdrsta antal som kan komma ifrflga.
Fiir hamn berhknas antalet skyddsrumsplatser endast efter antalet an'
stiillda inom hamndgarens egen verksamhet.
Fiiretag, som har magasin, fabrik eller annan anldggning i hamnomridet
har sjdlva att svara fdr skyddsrum fcir sin personal.

:ll2

Industriell

anltiggning

Skyddsrumsplatser berdknas fiir det stiirsta antal personer, som i fredstid
samtidigt dr ndrvarande under ett skift.
Hdnsyn behriver ej tas till antalet personer vid miitande skift.
:113*

Unilervisningsanstalt,

vdrdanstalt, hotell och pensionot

Fiir undervisningsanstalt beriiknas antalet skyddsrumsplatser efter 6O Vo
av det antal personer anstalten 6r avsedd fijr.
Fdr sjukhus beriiknas platsbehovet efter 2 skyddsrumsplatser per vtrdplats.
Fiir anlAggning fcir tippen vird berdknas platsbehovet efter 2 skyddsrumsplatser per anstiilld.
Fiir anstalt ftir vird av psykiskt sjuka eller psykiskt utvecklingsstiirda
samt av lingvarigt kroppsligt sjuka fAr dock platsbehovet begrhnsas till
1,5 per virdplats. Sistndmnda regel tilliimpas dven fcir infektionssjukhus
och ilderdomshem.
F6r hotell och pensionat berbknas antalet skyddsrumsplatserefter planerat
antal logerande gester samt anstdlld personal.
:ll4*

Kontor, butiker och varuhus
Fiir kontor och liknande berdknas en skyddsrumsplats per 30 m2 viningsyta,
Fiir butik och varuhus berhknas 2 skyddsrumsplats€rper anstiilld.

: I l5*

Bostiider
Fiir bostadshus ber[knas en skyddsrumsplats per 34 m2 viningsyta.
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:116*

ovrigt
Byggnad med blandat anvdndningssiitt.
Fiir byggnad med bostdder, butiker, kontor och liknande riiknas plats'
antalet fcir lokaler enligt:114 och f6r bostiider med halva antalet platser
enligt:115.
Totala antalet fir dock inte understiga det som kriivs fijr enbart bostedernaenligt:115'

:12

UTYMMESBEIIOV
Skyddsrum skall bereda tillriickligt
siikande, utrustning' installationer

utrymme fiir avsett antal skyddsoch fiirrAd.

Ftiljande regler godtas som underlag fiir berdkning av golvyta.
ilzl

Yta per person
Nettogolvyta per person (skyddsrumsplats)lir 0,75 m2.
Utrymme ftir gasfing, torrklosett, fliiktaggreBat och fiirrid
inte i nettogolvytan.

:122*

inkluderas

Gasldng
Frir permanent gasfeng berbknas en golvyta av 3 m2. Monterbart gasfing
berdknas uppta en yta av 1,2 m2 vid skyddsrum med hiigst 200 platser
och 2;4 m2 vid skyddsrum med mer ?in 200 platser.

:.123

Torrklosett
Torrklosett berdknas uppta en golvyta av minst 1,5 ms fiir varje p8btirjat
25-tal skyddsrumsplatser.

:t24*

Fliikt
Frir varje fliikt beriiknas en golvyta av minst 3 m2.

il25*

Fdrrdd
Fiirrid berdknas uppta en yta av minst 0,5 m2 fiir varje pibtirjat 25-tal
skyddssdkande med stiirsta gingavstind enligt tabell 2:221. FiSr vaie
pibii'rjat 25-tal skyddsstikande med ldngre gingavstind berhknas minst
5 m2 ftirridsyta.

:13

STORLEKSBEGRTINS|IING
Skyddsrum fir
fiirsiimras.

:131*

inte ges sidan storlek att dess skyddsvirde nimnvdrt

E.nslaka skyddsrum
Skyddsrums totala golvyta fir ej dverstiga 400 m2.
a) Det stiirsta antal skyddsrumsplatser som godtas 1r beroende av antalet
ovanliggande betongbjiilklag (inklusive skyddsrumsbjiilklaget) enligt tabell
2:131.
I byggnad med bdrande stomme av betong som har god fiirmAga ait
civerfcira horisontalkrafter och motsti fortskridande ras samt har minsl
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sex betongbjhlklag ovan skyddsrummet godtas att antalet skyddsrumsplatser uppgir till htigst 400.
b) Oberoende av antalet ovanliggande bjiilklag godtas hdgst 400 skyddsrumsplatser, om skyddsrummets stomme utfiirs enligt 3:222.
Tabelt 2:131. Stiirsta antalet skyddsrumsplatser i ett och samma skyddsrum
Antal ovanliggande
betongbjiiltlag

Stiirsta antal skyddsrumsplatser

t---2

200
250
300

5

4 eller fler
:132

Skyddsrum i rad
Skyddsrum fir under vissa fiirutsiittningar anordnas i rad, se :232. Diirvid
godtas hdgst 800 skyddsrumsplatser i en och samrur skyddsrumsrad.

.2

LAGE

OCII FORM

z2I

LAGE

MED HANSYN

TILL

VAPENVERKAN

Skyddsrum placeras sri att det erhriller
vapenverkan och dess fiilidverkningar.

biista miiiliga

skydd mot

Skyddsrum fflr anordnas i byggnad eller friliggande.
:2ll*

Skyildsrum i byggnad
Skyddsrum i byggnad placeras under stdrsta miijliga antal bjiilklag och
om mijjligt i byggnadens mittparti samt om mijjligt helt under omgivande
marknivi.

:212*

Friliggande skyddsrum
Friliggande skyddsrum placeras om mtijligt helt under omgivande marknivi.

,22*

TILLGTiNGLIGHET
skyddsrum placeras sri att det snabbt kan n6rs av de skyddssiikande
fiir vilka det iir avsett.

i22l*

Gdngavstdnd
Som stiirsta gingavstind i markplanet mellan skyddssijkandes normala
uppehillsplats och skyddsrumsinging godtas viirden enhgt tabell 2:221.
Tabelt 2:221. St\rsta gdngavstdnd ,i markplanet frdn uppehdllsplats till
skvddsrum

Viningsantal
.

I oyggnao

gingavstind
(meter)

\:

4

5

6

7

8

9

>10

200

175

150

125

100

75

50

25

Om siirskilda skiil fiireligger fir gingavstand enligt tabell 2:221 okas med
200 m.
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t?3*

AVSTAND

MELLAN

SKYDDSRUM

Skyddsrum placeras pi
hinsyn till vapenverkan.
:231

betryggande

avstind

frin

varandra

med

vid olika avstdnd

,ltgiirder

Minsta inbiirdes avstind mellan skyddsrum dr normalt 20 m. Placering
av skyddsrum pe ett avstend > 15 m, men ( 20 m frin varandra
godtas dock om motst6ende begriinsningsvdggarutfiirs enligt 3:21.
Placering av skyddsrum pi avstind ) 0,2 m, men ( 15 m fr6n varandra godtas om de dimensioneras enligt 3:21. Dessa skyddsrum betraktas som skyddsrum i rad, varf<ir :232 neAan m6ste beaktas.
:232

Skyddsrum i rad
Fcir skyddsrum i rad (inbiirdes avstind ( 15 m men > 0,2 m) beaktas
fiiljande:
a) Skyddsrummen plac€ras si att raden bildar ret finie.
b) Liingd av skyddsrumsrad f6r ej iiverstiga 100 m.
c) Minsta avstind mellan tv6 rader hr 20 m.
d) Minsta avst6nd mellan angrhnsande skyddsrum iir 0,2 m, ifr 3:522'
e) Minimidimensioner fiir konstruktionsdelar framgir av 3;222'

MED

HIiNSYN

TILL

zA

LAGE

:241*

Farlig verksamhet och vara

FARLIG

VERKSAMHET

MM

Skyddsrum avskilis pi tillfredsstiillande sltt frin utrymme vilket
inrymmer verksamhet eller varor som kan medfiira fara fiir de
skyddssiikande.
Mellan skyddsrum och utrymme enligt ovan godtas ett minsta avsttnd av
15 m.
Ovanndmnda slag av utrymme tillits dock griinsa till skyddsrum i byggnad om skyddsrummets begrdnsningsvdgg mot utrymm€t kompletteras
enligt 3:513.
242*

Risk fdr 6versvtimning eller ras
Skyddsrum anordnas si att risken fiir iiversvdmning eller blockering
av rasmassor blir si liten som miiiligt.
Oversvdmning till maximalt 0,5 m ovan golv godtas vid skada pi skyddsrum, byggnad eller ledningssystem.
Friliggande skyddsrum placeras pi sidant avstind frin
skyddsrummet inte beriirs av eventuella rasmassor.

:243*

byggnad att

.Utrymme under skyddsrum
Utrymme under skyddsrum godtas om golvet dimensioneras enligt 3:434.
Dock godtas ledningar med en area ( A $0 mm utan extra etgerd
enligt ovan, om antalet ej dverstiger 5 och centrumavstflndet ej understiger I m.

t?5

SKYDDSRUMS

PLANFORM

OCII HOJD

Skyddsrum ges liimplig form frirn skyddssypunkt.
:251*

Planform
Som stiirsta fcirhflllandet mellan skyddsrums liingd och medelbredd godtas
5:1. Vid skyddsrum i rad samt vid skyddsrumenligt:131b dr dock stdrsta
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ftirhillandet mellan skyddsrums ldngd och bredd 4:l for upp till 200
skyddsrumsplatser, 3:l fcir 201-300 skyddsrumsplatser och 2:1 fiir 301400 skyddsrumsplatser.
I skyddsrums mittparti (intill 2 m frin kortviigg) fir bredden inte underskrida 3/4 av medelbredden.
i252

Rumshijd
Liigsta rumshiijd dr 2,1 m.

:3

IN- OCH UTRYMNINGSVAG
Skyddsrum fiirses med tippningar s6 att in- och utrymning
stiills utan att skyddsfiirmAgan fiirslmras.

:3I
:311*

sliker-

DORR
Allmdnt
Dtirr till skyddsrum dppnas utit.
Erforderligt antal diirrar till skyddsrum och diirrarnas minsta dagerbredd
framgir av tabell 2:311.
Godtagna diirrlyper framgir av tabell 2:333.
Betriiffande dcirr mot det fria, se :313
Betrdffande diirr vid monterbart gasf6ng se :53.
Som huvudinging viiljs en d6rr. Fiir denna giiller siirskilda krav,se:331
och:52.
Betriiffande extra diirrar, se :41.
NSD- och ND-diirr fir ej avlyftas.
Tabell 2:311. Erforderligt antal dirrar
minsta dagerbredd
Antal skyddsrumsplatser

Erforderligt
antal diirrar

< 100
101-200
> 200

1
I
2

till

skyddsrum och dijtarnas

Minsta dagerbredd

850mm
1100mm
ll00 mm

NSD-diirr erfordras normalt. ND-diirr godtas endast om diirr kombineras
med permanent gasfing och om splitterrisk ej fiireligger.

Splitterskydd
Fig 2:311 Skuggat omrdde inom vilket hel betongviigg och betongtak
mEstefinnas fiir att ND-ddru skall fd anviindas.
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Splitterrisk anses ej fiireligga om utrymme utanfiir diirr begrdnsas av
betongtak och motstfiende betongvrgg enligt fie 2:3ll'
Motstlende betongviigg utfiirs enligt 3:512.
Om diirr frin skyddsrum leder till utrymme mellan tvi skyddsrum och
avstindet mellan skyddsnrmmen dr mindre dn 20 m, erfordras viigg enligt
fig 2:3ll och NSD-diirr.
i3l2*

Avstdnd till annan iiqqning
Minsta tillitna

:313*

avstind mellan diirr och annan <ippning dr 1'0 m'

Dorr mot det lria
Mot det fria godtas endast splittersdker diirr, typ NSD. Dtirr mot det fria
skY'ddasmot klimatPiverkan.

:32

RESERVUTGANG
Skyddsrum anordnas alltid med reservutging.

:321+

Allmiint
Fiir skyddsrum i byggnad godtas tvi
en reservutgengmed tunnel.

reservutgengar utan tunnel eller

Fiir friliggande skyddsrum godtas en reservutgflng.
Reservutging anordnas sa att den kan iippnas slviil inifrin
:322*

som utifrin.

Storlek och igensiittning
Reservutging utfcirs med bredd ginger htjjd 600 X 800 mm.
Storlek och igensdttningframgir av fig 2:322 a, 2:322 b och 3:531 samt
tabell 2:333.
Stiitvigslucka med strilningsskydd fir
reservutgingsiippning som iir motfylld.

ej anvlndas vid igensdttning av

-,

600 r.

W]W
SKYDDSRUM

Fig 2:322 a. Reservutgdng med igensiinning med betongelement
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StrAlningsskydd:ex. lost staplat legelT

ffi

r.-+

>150

600

5

>150

ffit 'lll"fr=|
dlfi
lu
ll!

SKYDDSRUM

EIry

Fig 2:322 b. Reservutgdng med igensiittning med stdtvdgslucka, GSLO,
och strdlningsskydd
:323

Avstdnd till annan dppning
Minsta tillitna
jfr:312K.

:3241'

avstflnd mellan reservutging och annan iippning tir 1,0 m

Placering
Reservutging placeras pi stiirsta miijliga avstind frin annan res€rvutgeng
och frin dii'rr.
Diir si iir miijligt placeras reservutging i skyddsrums begrdnsningsvdgg
mot det fria eller mot mark. Om reservutgflng m6ste placeras i begrHnsningsvhgg mot utrymme i byggnad anordnas fiirst:irkt utrymningsvdg
enligt 3:331 till det fria eller trappa i trapphus.
Reservutging fir placeras si att den mynnar ovan mark.

:325*

Under mark
Om reservutging fiirses med tunnel godtas att denna mynnar pfl ett
H
byggnad, diir H iir hushijjd enligt 0:643. Se
avstind av minst
Tfrin
fig 2:325a och jfr :321.
Minsta tunneltvdrsnitt (innermitt): rektanguldrt 800X 1000 mm, cirkuliirt
O 1000 mm.

I e"tong-

; e l e m e n te l
stAllucka
I

!!, .')Genomstick
L)

1/zH

Fig 2:325a. Tunnel vid reservutgdng
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Stigschakt eller motfyllning vid reservutging enligt fig 2:325b resp 2:325c
godtas.
Ligger underkant pa reservutgSng liigre iin 1200 mm under markniv6
godtas endast stigschakt.

ffi

Betongelement,
nl
GSLO

Fie 2:325b. Stigschakt vid reservutgdng

fi,'l+.'"''
k-j

Betongelement

SKYDDSRUM8
ro

Fig 2:325c. Motfyllning vid reservutgdng

:33

OVRIGT

:331

Ut- och inrymningsviig

utanldr skyddsrum

Fiirstiirkt utrymningsvdg enligt avsnitt 3:21 anordnas mellan huvudinging
och det fria eller trappa i trapphus. Inrymningsvdg samt fiirsterkt utrymningsvdg fir ingenstans vara smalare iin tillhiirande ddrriippning i
skyddsrum.
Fiirstdrkt utrymningsviig kan dessutom erfordras vid reservutging enliet :324.
;332

Frirbindelse inom skyddsrum
Varje rum, som begrdnsasav betongvdggar, i skyddsrum skall ges f<irbindelse 6t tvi skilda hill.
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:333*

Godtagna 1ppningarlddrrar

och luckor

Tabell 2:333. Godtagna dppningar med tillhiirande ddrrar och luckor
(Mdtt i mm)

Tvp

Diirrar
ND
NSD
ND
NSD
ND
NDD

Bredd

Dagermitt
Anm
Httjdl)
Hitjd
Demonterad
Itis triiskel

85/68
85/68
110/68
110/68
130168
tg0l68

850
850
1100
1100
1300
1900

1850
1850
1850
1850
2100
1850

1946
1946
1956
1956
2205
1945

NSDD 190/68

1900

1850

1945

GD
GD
GD
GDD

850
1100
1300
1900

1850
1850
2100
1850

1916
1916
2168
1915

85/69
ltol69
130169
190169

Betongfylld
Betongfylld
Dubbelflyglig med
lcis mittpost
Dubbelflvglie'
betongfylld med
liis mittpost

Dubbelflvglig med
lds mittpost

Samtliga ddrrar kan utfiiras med fast eller
liis triiskel.
Luckor
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSL alt GSLO
GSLO
GSL alt GSLO
Skyddslucka fdr
rensrippning
Skyddspl6t,SP

2OO
400
2OO
400
400
600
800

200
200
400
400
600
600
600

GSL iippningsbar
frin insidan
GSLO iippningsbar
frin briggesidor

600

800

Reservutgflng

800

800

l7O
A2OO

340

Appning med betongelement
600
800
Skiutbart viiggelement
2500

800
600

ReservutgAng

2200

1) Vid diirrar avses hdr dagerhii'jd ftir dcirr<ippning som iir f<irsedd med
ingjuten triiskel
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EXTRA

dPP|IINGAR

Fiir fredsanviindning oundgiingligen niidvindiga extra iippningar till
skyddsrum anordnas sri att skyddsrums skyddsfiirmAga Inte nlmnvflrt
fiirs6mras.
Extra iippning fir ej ersdtta reservutgflnrg.
Betr[ffande dppningar fiir fredsventilation se 4:13.
:41*

DdRR

OCH SKJUTBART

VAGGELEMENT

Diirr till skyddsrum dppnas utit.
Fdr varje pibiirjat 200-tal skyddsrumsplatser godtas en extra NSD-diirr,
med stiirsta dagerbredd 1900 mm.'
Endast en extra diirr
bell 2:333.
:42*

fir

ersiittas med skjutbart

veggelement se ta-

FONSTER
Fdnsteriippning godtas under fiirutsdttning
a) att den utfdrs med matten 600 X 800 eller 800 X 600 mm samt igensiitts
som reservutging med undantag att GSLO kan ers[ttas med GSL och
b) att den inte placeras niirmare annan dppning [n 1,0 m (jfr :312K) samt
c) att totala antalet fdnsterdppningar inte iiverskrider det i tabell 2:42
angivna,
Tabell 2:42. Stiirsta antal f'\nsterdppningar i skyddsrum
Antal skyddsrumsplatser (skrpl)

skrpl < 100
100<,, <150
150< ,, <2OO
200< ,, <250
250<,, <300
300<,, <350
350<,, <400

:5*

Stiirsta antalet
f<insteriippningar

4
5
6
7
8
9
10

GASFANG
I skyddsrum anordnas gasfing si att enstaka reglerade ut- och
inpasseringar vld BC-fara mtijliggiirs. GasfAng frir inte hlndra normal passeringndr BC-fara ei fiirellgger.

:51*

ANTAL OCH TYP
Ett gasfing erfordrasper skyddsrum.
Gasflng kan utfijras fast (permanent)eller monterbart,se 4:0.

252

PLACERING
Gasfing placerasvid huvudinging(jfr :3ll).

38
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:53*

OVRIGT
I permanent gasfings inre vdgg godtas GD-diirr.
Vid monterbart gasfing godtas endast splittersiiker diirr' typ NSD.
Vid anvindande av monterbart gasfeng fir
stiga 1100 mm.

diirrens dagerbredd ej iiver'

Godtagna storlekar framgir av ;122.
Betriiffande placering av iivertrycksventiler, se 4:1219,

:5

MATERIAL

I SKYI}DSRUM

Skyddsrum frir vid skyddsrumsdrift lnte innehAlla
medfiir uppenbar oliigenhet fiir skyddssiikande.

material

som

Fast bekliidnad, ytskikt eller inredning godtas, om den inte lossnar, faller
siinder, fiirorsakar lukt eller andningsbesviirandedamm vid vapenverkan
eller brand.
Ftiljande material (ytskikt) fir
enligt:61 uppfylls.
triiullsplatta
mineralfiberskiva
trdfiberskiva
laminat

anviindas om de brandtekniska kraven

Plastbelagdviiv
plastmatta
linoleummatta
gummimatta

Material av trii eller metall tillets i viigg- och golvkonstruktioner (ej
stomme) som bekliids med ytskikt enligt ovan.
Material som inte tillits vid skyddsrumsdrift ar t ex keramiska plattor,
puts, gipsskivor, tegel, gasbetongoch asbestcementskivor.
Betriiffande krav pi infiistningar, se 3:535'

:61*

BRANDTEKNIISKAKRAV
Fiir inviindiga takytor godtas ytskikt klass I. Ftir invbndiga vdggytor
godtas ytskikt av legst klass II. Fdr golvbeliiggning godtas obrdnnbart
material eller annat fiir utrymningsviig godkiint material.

.C2*

VARMEISOLERING
Skyddsrum utfiirs med si htig vdrmeavledningsftirmflga som kan tillltas
ftir aktuell fredsanvdndning enligt SBN. Viirmegenomgingstal 2O Vo tnder
de i SBN angivna htigsta k-vdrdena fiir angiven fredsanvdndning godtas
dock av praktiska skdl.
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Kommentarer
2K

PLANERING

:llK

I siirskilda fall kan ldnsstyrelsen hos Kungl Maj:t begiira att skyddsrum
fir anordnas fiir ett stcirre antal personer iin som anges i :11, exempelvis
fiir fartygsbesiittning eller trafikanter i hamn.

:113K

Vid universitet eller motsvarande menas med det antal personer undervisningsanstalt dr avsedd fiir
a) i friga om lokaler fcir "icke laborativ verksamhet" det totala antalet
arbetsplatserf<ir studerande och anstiillda
b) i fr6ga om lokaler fcir "laborativ verksamhet" summan av irsstudieplatser f<ir studerandeoch antalet anstiillda.

: l14K

Stormarknadjiimstiills med varuhus.
Definition av viningsyta framgir av "Mdtregler m m", vilka ingir i bo,
stadsstyrelsenstillimpningsfiireskrifter till bostadslinekungiirelsen.

:ll5K

34 m2 viningsyta motsvarar tidigare f6reskrivna 27,5 m2 ldgenhetsyta
fiir normala bostadshus.
Fiir bostadshus med speciell hushillssammansdttning (studentbostadshus,
pensiondrshem o d) kan jiimkning av berdkningsnormen vara befogad. En
siirskild utredning med utgingspunkt frin faststiillt byggnadsprogram, som
redovisar det antal boende etc fdr vilket anliiggningen 6r planerad, erfordras i dessafall.

:116K

Under dagtid erfordras skyddsrumsplatser fiir dagbefolkningen i bostbderna (vilken beriiknas uppgi till ca hdlften av nattbefolkningen) samt
fiir personal och vissa besdkandei lokalerna. Under nattetid kriivs skyddsrumsplatser fcir nattbefolkningen i bostiiderna.

:122K

Permanent gasfing bendmns dven fast gasfing. I det permanenta gasfinget
krdvs stiirre golvyta beroende pi det utrymme diirrslagning av GD-d6rr
krdver.

:124K

Yta fiir flfikt iir berliknad med h:insyn till handdrift.

:125K

Personer som har 6ver 200 meters gingavstind till skyddsrum kan vid
larm ha svirt att hinna till detta innan anfall kommer. Diirfiir kan de
tvingas uppehilla sig i skyddsrum liingre tid och behiiver stiirre yta fiir
personliga tillhiirigheter t ex skip, sdng m m.

:l3lK

Fcirstiirkt stomme enligt alternativ b) kan fiiranledas av iinskan att erhiLlla mer iin 200 skyddsrumsplatser i ett och samma skyddsrum.
I total golvyta inriiknas, utiiver erforderligt utrymmesbehov enligt :12,
even ytor som upptas av fredsutrustning som ej skall flyttas ut vid skyddsrumsdrift samt extra ytor som tillagts fiir att erhilla god fredsanvdndning.

:2llK:212K

Pi grund av hcig grundvattennivi kan det vara svirt att placera skyddsrum helt under markytan.
Skyddsrum ovan mark ger, sivida inte fcirstdrkande Atgdrder vidtas,
siimre skydd mot markstrider, initialstrilning och i vissa fall mot konventionella bomber m m 6n skyddsrum ovan markytan.
Fcireligger sv6righet att inrymma hela skyddsrummet i byggnads liigsta
vining, (kiillarvining inriiknat), kan skyddsrummet utfiiras i tvi viningar.

4l
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2:22K

;22K

Det innebhr f<ir mindre byggnader att skyddsrummet bdr placeras nera
trapphus och f<jr stiirre byggnader i dess mittparti. Friliggande skyddsrum
biir ligga centralt i f<irhillande till uppehillsplatserna.

:221K

Avstindet i horisontalplanet bereknas efter verkliga gingvdgar.
Huruvida siirskilda skiil fiireligger eller ej priivas av ldnsstyrelse.
Som underlag fiir liinsstyrelsens bediimning om gingavstind pi mer dn
200 m skall kunna godtas fordras siirskild utredning. I dessa fall krtivs
utiikad yta, jfr :125.

:23K

Avstflnd mellan skyddsrum biir vara si stort som miijligt.

:241K

Utrymme med farlig vara och verksamhet kan t ex vara utrymme med
under tryck stiende pannor (giiller inte vanliga vdrmepannor med iippet
system eller diirmed ur siikirhetssynpunkt tekniskt jiimfiirligt system),
fiirrid av olja, kemikalier eller gasbehillare.
Avstindet 15 m g:iller bide fijr skyddsrum i byggnad och fiir friliggande
skyddsrum. Det avs€r dven fiirrid utomhus eller i mark.

:242K

vid skyddsrums placering med hiinsyn till risk fiir dversviimning beaktas
bl a medelgrundvattenniva och ledningars dimensioner och liige. Driineringssystem med sjiilvfall fiirutsatts fungera dven efter intriiffad skada.
Eventuell pumpning ftirutsiitts inte fungera'
Vid bedij,mning av <iversvamningsriskbii,r hiinsyn tas till markens vattengenomsliiPPlighet.

:243K
:251K

Utrymme under skyddsrum medftjr risk fdr att skyddsrumsgolvet piverkas
av luftst<itvig.
Skyddsrum biir helst vara kvadratiska. Alltfiir lingsmala skyddsrum ger
risk fiir brott vid markhdvning till fitlid av vapenverkan.
Fiir skyddsrum entigt 2:131b och 2:132 st?ills dels <ikade krav pi sido'
fiirhillande dels krav pi stomf<irstbrkning enligt 3:222.
hr vanligtvis del av byggnadensnormala stomme'

:311K

V?igg enligt fie 2:3ll

:312K

Med annan tippning avses dppning )

:313K

Diirr mot det fria kan skyddas mot klimatpiverkan genom att exempelvis
fredsddrr anordnas utanfiir NSD-diirren.

:321K

Behovet av kdllarmursgenombrott i nybyggnad prdvas med ledning av
32 $ Cfl.

0,05 m2.

F6r att sakerstdlla utrymning i tet bebyggelse kan khllarmursgenombrott
till annan fastighet erfordras. Genombrottet ftjrbinder utrymme utanfiir
skyddsrum med annan fastighet.
Mellan skyddsrum och kiillarmursgenombrott behtiver ej anordnas fiirstdrkt utrymningsvdg.
Brandfarligt gods utomhus btir ej fijrvaras i niirheten av reservutgang.
i322K

Fdr utrymning av t ex sjuka eller handikappade kan annan och stiirre typ
av reservutging krdvas.

:324K

Reservutgingar placeras om miijligt pe motsatta sidor av byggnaden'

:325K

Tunnel kan alternativt luta fren skyddsrummet. Di mflste dock drdnering
och genomstick anordnas pi uppstigningssidan'
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:333K

Tabell 2:333 dr f<irteckning iiver godkiinda diirrar och luckor, jfr 4:0.
Diirrar typ ND och NSD 6r utftirda med brandskyddsmilning'

:41K

Fdr extra dtirr godtas endast splittersdker dtirr, typ NSD' oberoende
av om den dr splitterskyddad av omgivningen eller ej, eftersom NSDd<irren ger €tt bettre skydd mot brand.

i42K

Fcinstertippning fflr
enligt :32.

:5K

Reglerad enstaka inpassering fir
genomfcirts.

:51K

Gasfing b6r vara litet f6r att medge effektiv luftomsdttning. Bade NDoch GD-dtirr iippnas utit frin skyddsrum sett.

riiknas som reservutging om den uppfyller krav
ske sedan erforderlig personsanering

Monterbart gasfing biir placeras minst 1,0 m frin hii'rn.
:53K

Splittersiiker d6rr erfordras eftersom monterbart gasfing ger simre skydd
mot brand dn permanent gasfing.
Med inre gasftngsviigg menas viigg i gasfing som grinsar mot iivriga
delar av skyddsrummet.
Monterbart gasfing med en yta av ca 1,2 m2 rymmer 3 personer.
Monterbart gasfing med en yta av ca 2,4 rnz rymmer 6 personer'

:61K

Avser inte mindre ytor av inredningskaraktdr.
Betriiffande brandteknisk klassificering, se SBN-U37: I 8'

:62K

Fiir att motverka effekten av den stora v:irmeutvecklingen frin
siikande erfordras god vdrmeavledning under skyddsrumsdrift.

skydds-
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AVSNITT 3

BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Fiireskrifter = halvfet stil
Anvisningar : normal stil.
Betriiffande innet(irden av fiireskrifter, anvisningar och kommentarer se 0:51.
Text till vilken det finns kommentarer markeras med asterisk.

:l*

ALLMANTFUNKTIONSKRAV
Skyddsrum skall ge skydd mot vapenverkan samt eventuella fiilidverkningar av denna.

z2

LASTANTAGANDEN

izl*

VAPEI\LASTFALL

OCH MII\ilMIIIIMENSIONER

Skyddsrum dimensionerasfiir vapenlsstfall, som ir en kombination
av normlast enligt tabell 3:21 och halv vanlig last enligt SBN.
Vapenlast riktad mot respektivefrin skyddsrumfdrutsiitts var fiir sig
samtidigt verkande pi skyddsrummetsom helhet. Nyttig last som ir
motriktad normlastenmedriiknasej i vapenlastfallet.Hiinsyn till farlig
laststiillningbehtiverej tas.

Tabell 3:21 Normlaster

Konstruktionsdel
Takbjilklae i skyddsrum
samt i utrymningsviig

Normlast i kN/mz
Nskr tYP E
Nskr typ D

+ 50

+25

- 8

- 4

Ej motfylld del av viigg

+ 50
- 8

- 4

Motfylld del av viigg

Begrhnsningsviigg pi avstindet 20 m eller mer frin
annat skvddsrum
.))<
t - -

+25

+ 12,5

Begriinsningsvhgg pi avstind mindre iin 20 m frin
annat skyddsrum

-F 50

-+-25

Golvkonstruktion

Lastantagandenenligt 3:43

Tunnel och stigschakt i reservutging

+50

+ avser last riktad mot skyddsrum,
- avser last riktad frin skyddsrum.
Normlast verkar vinkelrett mot konstruktionsdelens plan'

+2s

3:22

:22
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MINIIMIDIMENSIONER
Skyddsrums golv, viiggar och tak ges sAdana dimensioner att skydd
erhills mot stiityig, radioaktiv strrilning och genomslag av splitter.

:221

Minimidimensioner i normala fall
Konstruktion av armerad betong med nedanstiende minimidimensioner
i mm godtas normalt, ge dock:,222, '
Tabell 3:221 Minimidimensioner i normala fall

:222*

Konstruktionsdel

Nskr typ D

Nskr typ E

Tak
Begrdnsningsviiggar
Golv utan vapenlast
Golv med vapenlast
Grundplatta under pelare
Tunnel och stigschakt i
platsgjutet utfiirande
Tunnel i elementutfiirande

200
250
100
200
250

160
200
100
200
200

150
110

150
110

Minimidimensioner i siirskilda fall
Konstruktion av armerad betong med nedanstiende minimidimensioner
i mm godtas vid enstaka skyddsrum enligt 2:131b samt vid skyddsrum i
nd enligt 2;132.
Tabell 3:222 Minimidimensioner i siirskilda fall

Antal
platser

Nskr typ E

Nskr typ D

Konstruktionsdel

<200

20t-300

301-400
300

<200

201-300

301-400

200

200

200

Tak

300

300

Begrinsningsvdggar

300

350

450

250

200

200

200

200

300
200

400

Golv
Grundplatta under
pelare

250

250

250

200

200

200

Tunnel och stigschakt i
platsgjutet utfiirande

150

150

150

150

150

150

Tunnel i elementutfiirande

110

110

110

ll0

110

110

:3

MATERIALFORUTSATTI\UNGAR

:31*

MATERIALKVALITETER

200

I skyddsrumskonstruktion ingiende material skall vara av sidan
kvalitet att tillfredsstillande skyddsviirde erhills. Konstruktion skall
uppfylla vissakrav pi seghet.
8
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Frir betong godtas ldgst hillfasthetsklass K 250 och utfcirandeklass II.
Som armering godtas normalt hcigst kvalitet Ks 40 och Ks 40 S. Med
reducerado p6kdnningar enligt :321 godtas dock 6ven Ks 60 och Ks 60 S.
Svetsningav armering go'dtasej.

:32

TILLATNA

PAKANNINGAR

Vid vapenlastfall tilliimpas 9!! ei annat anges tillitna
fiir vanligt lastfall enligt SBN.
i327*

pikiinningar

Betong-, armerings- och stdlpdkiinningar
Tillitna pikdnningar fiir vanligt lastfall enligt SBN godtas.
Ftir armering av Ks 60 och Ks 60 S godtas dock hdgst 8O Vo av tillitna
pikiinningar enligt SBN.

:322*

Grundpdkiinningar
Htigst dubbla vdrdet av i SBN angivna medeltryckpflk:inningar godtas.

:323

Pdllaster
Hiigst dubbla vdrdet av i SBN angivna pillaster godtas.

.4

DIMENSIONERINGSREGLER

r4l

BARANDE SYSTEM
Skyddsrum anordnas si att tillfredsstdllande deformationsegenskaper
och sammanhillning erhills varvid valfritt biirande system fir anv:indas.
Konstruktionsdelutfiirs inspdndi anslutningmot annan i skyddsrumingiendo konstruktionsdel.Begrzinsningsviigg
fir dock utfiiras utan inspiinningi golvkonstruktion
enligt:431.
Monterbar pelare enligt :533 f&r anvdndasfcir att uppta vertikallaster.

42*

BERAKNINGSMETOD
Berdkningsmetoderenligt SBN tilliimpas.

43*

DIMENSIONERINGAVGOLVKONSTRUKTION
Golvkonstruktion dimensioneras normalt fiir vapenlastfall.
Skilda dimensioneringsregler
tillAmpasvid olika slag av undergrundoch
grundliiggnin
gsmetoder.
Golvkonstruktionerindelasi fyra huvudfall.
Huvudfall I
GolvkonstruktionpA berg, grus eller fast lagrad sand enligt SBN dimensioneras
enligt:431.

'tB 74

3:43

Huvudfall 2
Golvkonstruktion pi ldst lagrad sand, finsand samt silt, ddr luftrum under
golvplattan pi grund av settningar ej kan befaras, dimensioneras enligt
:432.
Huvudfall 3
Golvkonstruktion pi lera, ddr luftrum under plattan p6 grund av siittningar ej kan befaras,dimensionerasenligt :433.
Huvudfall 4
Golvkonstruktion ddr utrymme anordnas under golvplattan eller diir luftrum under golvplattan kan befaras dimensioneras enligt:434.

:431

Huvudfall I
Golvkonstruktion fijrutsdtts ej belastad av vapenlast'
Grundplattor i golv under pelare dimensioneras fcir aktuella pelarlaster.
Di grus eller fast lagrad sand underlagras av annat material med liigre
tilliten medeltryckpakiinning enligt sBN dimensioneras golvkonstruktionen
enligt :432-:434.
Golvkonstruktion pi grus eller fast lagrad sand som har ett grundliiggningsdjup mindre rin 1,0 m under intilliggande markniva dimensioneras
enligt:432.

i432*

Huvudfall 2
Golvkonstruktion dimensioneras fcir en uppfltriktad jiimnt ftirdelad vapenlast med normlasten q kN/m2.
FrirskyddsrumtypD
Fti'rskyddsrumtyPE

:433*

q-10
q=
5

Huvudfall 3
Golvkonstruktion dimensioneras fdr en uppitriktad jiimnt fcirdelad vapen'
last med normlasten q kN/m2.
Ftir skyddsrum typ D

q-50+TxtoxD-4,3r1o
o^ m l l.n - 1 0
Fijr skyddsrum typ E
q-25+'X10xD-4.3rlu
o' m l n. : 5
-

medelvhrdet pfr lerans effektiva skrymdensitet i t/m3 ovan grundlhggningsnivin.
D - st<irsta avstindet mellan golvplattans grundliiggningsnivfl och
omgivande marknivi i m
tfu = medelvdrdet pi lerans odrdnerade skjuvhillfasthet i kPa till ett
djup av 0,7 L under golvplattan, diir L - golvplattans bredd
im.

der y

:434*

10

Huvudlall 4
Golvkonstruktion dimensioneras fiir en uppfltriktad jiimnt fiirdelad vapenlast med normlasten q kN/mz.

3:51
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q-50
- 25
c,
Vid risk fijr luftrum under golvplattan kontrolleras denna dven fdr
vapenlastfallet med normlasten q : 0 kN/m2. Normlast fiirutsetts samtidigt verka mot skyddsrummet som helhet.
FrirskyddsrumtypD
Fiir skyddsrum typ E

:5
:51
:511

KONSTRUKTIVT
SKYDDSRUMS

UTFORANDE
STOMME

Minsta erf orderliga armering
Avkortning
liimpas.

eller utglesning av fdltarmering

enligt SBN fir

ei tilt-

Avstind mellan armeringsstdnger fir vara hiigst konstruktionsdelens
dubbla tjocklek.
erhills
Armering anordnas si att viss minimiinspiinning
ning mellan konstruktionsdelar utsatta fiir vapenlast.
Konstruktionsdel
bell 3:5t1.

fiirses med en minsta armeringsmingd

i anslut'
enligt ta-

Armering i inspdnningssnitt godtas om dess m5ngd dr ,z-i" i bida sidor
samt skarvl6ngd 2 s respektivefdrankringsliingd 1,5 s enligt fig 3:511'
/, min

SKYDDSRUM
Fie 3:511 Armeringsmiingd, skarvliingd och fdrankringsliingd fdr armering i hdrn.

11
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3:51

Tabell 3:51I . Minsta armering
Armeringsm[ngd

Konstruktionsdel

I bida riktningar

Tak samt golvplatta
med vapenlast

,,ltmin

Begr[nsningsvdgg

pmin

Vdggar enligt :512
I/"min

Golvplatta utan vapenlast

lLr min

Sandfilter samt
stigschakt

2pmin

Kringgjutning av
avloppsledning

2pmin

Pmin

=

diir K o, :

K

-"--l-+

30

Anmdrkning

I bida riktningar och i
bida sidor
I b&da riktningar
R[knas pi hela viiggtjockleken
Centrisk armering
I riverkant och i
bida riktningar
I bida riktningar och i
bflda sidor
I bida riktningar
Rdknaspfl minsta
betongtjockleken

d
-/o

os +'100
betongensnormenliga hillfasthet i MPa
?rrrl€ringensstrdckgrdnsi MPa

Kringgjutning av avloppsledning enligt ovan anordnas si att hiigst tvi
avloppsledningar inryms i en armeringsbygel.
:512*

Mellanviigg m m
Mellanvligg i skyddsrum, inre viigg i permanent gasfing' blrande
samt betongviigg enligt 2:311 utfiirs med
viigg i utrymningsvig
betryggande stabilitet och fiirankring i anslutande byggnadsdelar.

>2s

s=Skaruldngd for armering
Fig. 3:512 Anslutning mot viigg och tak

t2

3:5I

TB 74

Betongvdggmedminstl50mmtjocklekocharmeringenligt:5llgodtas'
Armering bockas in minst dubbel skarvldngd i anslutande begrdnsnings'
vbggar och tak.
:513

Begriinsningsviigg mot utymme

med farlig verksamhet m m

Begriinsningsvligg mot utrymme med farlig verksamhet eller farliga
varor enligt 2zal kompletteras si att tillfredsstiillande skydd erhills.
Viigg godtas om den utfiirs som dubbelkonstruktion enligt fig 3:513 med
frin skyddsrummet riiknat begrdnsningsviigg,100 mm spalt samt 150 mm
betongviigg enligt :512. Spalt fir fyllas med material med en htigsta
densitet av 250 kglm3.

SKYDDSRUM
Skyddsrums
begrdnsningsvdgg
100mm spalt
150 mm betongvagg

Fig. 3 :5I3 Dubbelkonstruktion

i5l4

Fogar
Fogar i skyddsrum utfiirs si att skyddsfiirmigan

ei fiirsfimras.

Dilatationsfogargodtasej.
Vertikal gjutfog godtas under fiiljande fcirutsdttningar:
a) Fog i begrdnsningsvdggsamt fog i tak- eller golvplatta med momentupptagande funktion utfcirs med liingsgiende fiirtagning med minsta
djup 20 mm.
placeras mitt fiir, 6ver eller under bdrande mellanvhgg i skyddsFog
b)
rum.
c) Armeringsmiingden genom fog dr minst 1,25 ' A" inom dubbla skarvliingden pi <imse sidor om fog. Au = konstruktionsdelens armeringsmiingd.
Horisontell gjutfog fir endast utfdras i anslutning mellan golv och viigg
samt mellan vhgg och tak. Vid sidan gjutfog erfordras ej nigon siirskild
atgiird enligl ovan.
:515*

Krympsprickor
Skyddsrum anordnas si att koncentrerad
av betongens krympning fiirhindras.

:516

sprickbildning

pi

grund

Oppningar i stomme
Konstruktionsdel
last kan upptas.

med iippningar anordnas si att fiireskriven

vapen-

Oppningar i takplatta godtas ej.

t3

TB 74

3:51

Kring iippning i viigg godtas fiirsthrkningsitgiirder i form av extra armering eller betongfrirstyvningar f<ir att uppta fij,reskriven vapenlast.
:517*

Ing jitningsgods
fngjutningsgods giuts in i samband med stommens utfiirande pi
sidant slitt att tillfredsstiillande tiithet och hrillfasthet erhills.
Ingrepp efter gjutning som medfiir fiirsiimrad skyddsfiirmrf,ga tillf,ts

ei.
Betriiffande karmar fcir dijrrar och luckor, se :534.
Ingjutna formstag av stil godtas.
Ingjutna avloppsrcir godtas om de fcirldggs utanfrir den normala konstruktionen och gjuts in med ett thckande betongskikt av minst 100 mm.
Jfr :511

t52

ANSLUTANDE

:521*

Mot skyddsrum anslatande konstruktionsdel

KONSTRUKTIONSDELAR

Brott i anslutande konstruktion
funktion.

Fig 3:52|a

fir

inte piverka

Mot skyddsrum anslutande pelare

1,^

-r

Fig 3:52[b Mot skyddsrum anslutande viigg eller bjAIHag

t4

skyddsrummets
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t-Max 0,75 Aa

Fig 3:521c Mot skyddsrum dnslutande grundmur

Kontinuitetsarmering genom anslutningssnitt enligt fig 3:521 a-c godtas
till en mdngd motsvarande htigst 75 Vo av armeing i skyddsrum.
:522

Skyddsrum i r4d
Skyddsrum i rad anordnas si att skydd erhills
pi tvi eller flera skyddsrum vid vapenverkan.

mot samtidig skada

Skyddsrum i rad med en mellanliggande spalt av minst 0,2 m bredd
godtas. Spalt fir fyllas med material med en hiigsta densitet av 250 kglm3.
Miingden armering i golv, viigg- och takkonstruktion som fcirbinder
skyddsrum i rad fir inte vara stiirre dn den som anges i:521'

:53

KOMPLETTERANDE

:531

Reservutgdng

DELAR

Reservutging utfiirs si att utrymning underliittas. Igensiittning
fiirs si att tillfredsstdllande skydd erhills.

ut-

Anslutning av stigschakt eller tunnel till begriinsningsviigg godtas om den
utfcirs si att 100 kN kan upptas i alla riktningar utan ftirskjutning i
vdggensplan.
Begriinsningsvdgg samt stigschakt fiirses med stegjiirn eller fast stege vid
htijdskillnad river 0,5 m. Steg placeras c/c 300 mm.
Godtagen igensdttning av dppning med betongelement framgir
3:531. Betongelement typgodkdnns av statens planverk'

av fig

Igensiittning av <ippning med gastdt stiitvigslucka typ GSLO utf<ird enligt
fie2:322 b godtas.
Lucka dimensionerad fiir aktuell trafikbelastning godtas som tdckning iiver
stigschakt.
Se iiven 2:32.
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A

Vy frAninsidan
Sektion B-B

Ursparing 10x20 runt
varje element for tAtning
med fogmassa
FrAn ut- och insida
demonterbar skruv
2 st UNP8 l=980 mm
hopsvetsade med 20 mm
mellanrum
3 s t p l 5 0 x 6 l = ' 1 1 0m m
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F
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Sandfilter
Sandfilterkonstruktion
utfiirs sril att lufttillfiirsel enligt 421222 ss,ket
stiills och si att luftldckage genom golv och viiggar fiirhindras.
Konstruktion enligt fig 3:532a med minimiarmering enligt :511 godtas.
Gjutfog i sandfilterkonstruktion godtas endast i anslutning mot begr[nsningsvdgg.
Golv utfcirs med fall antingen mot luftkanal med avtappningsmiijlighet

>1000x1000

;i15q,
t
l

Tdtslutandeskruvlock

o
o

Eventuelltpumpror som utfors
varmforzinkat

SKYDDS.
RUM

Filtersand
e n l i g t4 : 0
Botten i sandfilter
legst i niva med
skyddsrumsgolv
30 mm
mineralull
100 mm
singel

Se Fis 3:532b
Natforsedd huv
Fall mot avtappningalternativtmot
pumpror
Eventuellafogar utfors med fortagning
o c h g e n o m g A e n d em i n i m i a r m e r i n g
e n l i g t3 : 5 1 1
Luftkanal enligt 4i1229med veniil
for vattenavtappningi lAgpunkt
Fig 3:532a Sandfilter
2-Hdfte 2
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3x6hAlOSlAmnt
fordelade runt roret

P t a t6 0 x 6 0 x 3
svetsasfast
F,ig3:532b Pumprdr med pefiorerad lot
ellor mot pumprcir a 50 mm. Eventuellt pumpriir placeras vid viigg motstiende mot luftkanal.
Filtersand dr gasskyddsmaterial'se 4:0
MineralullavtypGullfibernr3004samtRockwoolnt223,225,333
och 335 godtas.
Tvdttad singel eller makadam med storlek 8-64 mm och med minst
30 Vo i jdmn gradering mellan 32-64 mm godtas'
:533*

Monterbar Pelare
Monterbar pelare dimensioneras i varie siirskitt fatl. Den utformas
slir att transport och montering kan utfiiras av hiigst tvi personer
med tillglngliga verktYg.
Imonteratskickska|lpe|arehagodstabilitet6venvidvissuppbiiining av takPlattan.
Tak-ochgolvp|attautfiirsmedti|lfredsstiil|andesiikerhetmotge.
nomstansning.
Tvi personer anses kunna hantera pelaren om massan ej dverstiger 60 kg
exklusive brickor etc.
Exempel pi godtagbart utftirande av monterbar pelare i stfll redovisas
i fig 3:533b och 3:533c.
Ingiuten lastfdrdelande
armeringsenhet

Fig 3:533a Sidmdtt fijr fiktiva pelare vid kontroll av genomstansning
Vid detta utfcirande ldggs en svetsad lastfcirdelande armeringsenhet in i
.
takplattan iiver pelaren. Arme.ingen dimensioneras fijr kraften P tD och
pelarlast'
maximal
P
dr
c.
eller
3:533b
fig
enligt
45'
lutning
unoidr,., i
fdreligga
anses
Tillfredsstiillande sdkerhet mot genomstansning i takplatta
?nom/rr enligt "Fcirslag till bestiimrnelser fiir dimenom fcirhillandet
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sionering av betongplattor pi pelare jdmte utdrag ur *ommentarer",
Kl-1964, kontrolleras i tve snitt enligt nedan:
a)rnomlr 1 skall underskrida 1,5 fcir en fiktiv pelare med ett sidmett
lika med sidmittet fiir ingjuten pl6t enligt fig 3:533a.

Riir inv /20,
Obsl
o
l
NI

BV

rle s

Nl

Atl
L

''ld

N
N
N
N

T

3
5
5
5

cv

st

'180x180x10

T; f." F8'3/4F
i l , i l l j 1
i l l i l N

\Fu

f+l*+

E li l l f l n e
*?4il4
f f i T
{E
ttil q
tiJ - -f

{F

{6
Elevation

Sektion: B-B
Till6tna pelarlaster:
Massa = 55,1 kg
H - 220Omm
H - 2400 mm
Massa : 59,7 kg

qJ

N 3-

;:t

VZ

6V

A/
FV

cv

Sektion: A-A

C-C

D-D E-E F-F G-G

Ptill :

274 kN

Ptill = 266 kN

Fig 3: 533b Qxempel pd monterbar stdlpelare, anviindbar vid plattiocklek
) 220 mm.
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b)

Tnom/Tr skall underskrida 0,65 fijr en fiktiv pelare med ett sidmett
lika med avstindet mellan den lastftirdelande armeringens motsteende
nedre brytpunkter enligt fig 3:533 a.

t'2, svrtsrs

Riirinvs20 t.2
Obs!Vir*d,bock

BV

..'JE- 6ft
Ns

ev

ND

:lE

\3
\5
N F

N1

w
#,--f
l ll i l
ol
cll
li . rl

{E
.lF
..16

w

Sekiion: A-A

Elevation

50
I t16

s20Ks10S

ritltt-n

+ lCIt-I

B

$4
l1$1.
c-c

Sektion: B-B
Tillitna pelarlaster:
Massa = 40,0 kg
H = 2200 mm
H = 2700 mm

U3
s"tc
P-

\3-

EV
FV

Massa :

46,7 kg

.139.7,

F+E

-05-

F1]

tGY+ . WE,I
&r "!dU 16D-D E-E F-F G-G

Ptill

191 kN

Ptill

178 kN

Fig 3:533c Exempel pd monterbar pelare, anviindbar vid plattiocklek
) 180 mm.
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Risk fiir genomstansning av golvplattan beaktas. Golvplattan dimensioneras enligt Kl-1964. Speciell lastfcirdelande armeringsenhet erfordras
normalt ej i golvplatta eftersom pelarens fotplSt kan ges tinskviird dimension och golvplattans tjocklek 6kas.
:534

Diirrar och luckor
I fie 3:534 a och b redovisas karmutfijranden fiir godkiinda dtirrar och
luokor.

a

b
I

b

=1-----1
,t_____J
L-stAl

1 Snitt a-a
ND o NSD
L 80x80x8:
ND o NSD 85
NDD o NSDD 190
L 90x90x9:
N D o N S D1 1 0
ND 130

2 Snitt a-a
GD
L 70x70x7:
SamtligaGD

T_'
I
.

I
I
!

3 Snitt a-a,b-b
GSLO
(400 x 400:
vk:L 75x50X7
hk:L 75x50X7
) 400x6fi):
vk:L 100x75x8
hk:L 100x50x8
Skr
L-stal \

,,L

Skr
4 Snitt a-a, b-b
GSL
<400x 400'
i k :L 5 0 x 5 0 x 7
yk: L 50x50x7
) loOx600:
i k :L 7 0 x 7 0 x 9
yk: L 50x50x5
800x 800:
i k :L 7 0 x 7 0 x 9
yk: L 75XrtSX7

5 Snittb-b
N Do N S D
Fasttr6skel
Dimensioner
L-stalenligt1

6 Snittb-b
GD
Fasttroskel
Dimensioner
L-stAlenligt2

Fig 3: 534a Karmar till dijrrar och luckor
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Skr

Skr

L-stAl.

Ankarskena

-T--

r-

I
I
L-

I
I
I
I

Skr r-.-r

i_),,*,n

rl

tl
U

7b Snitt b-b
GD
L 70x70x7
SamtligaGD

7a Snitt b-b
GD
Utformning
i fred

8a Snitt b-b
ND o NSD
Utformning
i fred

Betr snitt se
fig. 3:534a

8b Snitt b-b
ND o NSD
L 1 0 0 x1 0 0 x 1 0
ND o NSD 85
N D D o N S D D1 9 0
L 110x110x10
N D o N S D1 1 0
't30
ND

FiC 3:534b Liistagbar trdskel till diirrar

:535

Inf iistning av inredning och installationer
Inredning och installation som ei demonteras i samband med iordningstillande av skyddsrum fiistes pi betryggande siitt si att de ei
kan fiirorsaka personskada vid eventuell losslitning under vapenverkan.
Kravet pi infdstning innebdr normalt att en viss tcijningsmiijlighet skall
finnas. Materialets brotttijning enligt SIS 1121 l0 d5 skall vara minst
15 %. Normalt godtas infdstning av stil i liigst kvalitet SIS 1311 med
minst 100 mm t<ijningsstriicka.Ttijningsstrdckan fir ej inriiknas i fiirankringsldngdenenligt fig 3:535.
Infdstningen dimensionerasfcir kraften
P =0,1 .mkN
ddr m : den infdsta delens massa i kg.
P fdrutshttes verka vinkelrdtt mot konstruktionsdelensplan.
Max tillaten infdstningskraft P er 25 kN
Per m2.

per infistningspunkt

och

SKYDDSRUM

Forankringsldngd: 1,5 s

P+
TolningsstrAcka

Fig 3:535 Infiistningar i skyddsrumskonstruktion
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Kommentarer
3K

BYGGNADSKONSTRUKTIONER
ALLMANNA

:lK

:21K

KOMMENTARER

gas.
vapenverkan omfattar bla st<itv6g,splitter, radioaktiv strilning samt
Fiiljdverkningar av vapenverkan kan vara ras, brand, iiversvdmning etc'
Normlast dr en statisk ersdttningslastftir den i verkligheten upptrbdande
dynamiska lasten vid antagen vapenverkan.
Skyddsrumskonstruktionen skall enligt civilfiirsvarskungcirelsen motsti en
trytkverkan av 1,0 respektive 0,5 atti vilket motsvarar 100 respektive
5ti tN/mz. Vid sidan rryckverkan filrutsdtts brottstadium uppnitt.
Ftir att kunna anvdnda normala tillitna pikdnningar har ovanndmnda
laster redovisats i form av normlaster med intensiteten 50 respektive 25
kN/mz. Denna halvering av lasterna g?iller dvtln den i vapenlastfallet
ingiende vanliga lasten inklusive egenvikt samt iordtryck. Med vapenlast
menas saledes normlast kombinerad med halv vanlig last enligt SBN.
Med farlig laststdllning avsesfhltvis belastning med riirlig last'
Overlast pi mark behdver normalt ej medrdknas i vapenlastfallet'
Mellanbjiilklag i tvflvfiningsskyddsrum behiiver endast dimensioneras f6r
fredslastfall, dock minst med nyttig last som fiir samlingslokal'
Laster riktade frin skyddsrummet herrdr fr6n det undertryck som kan
f6lja efter en luftstiitvag. Mothillande krafter maste ibland inf<iras i
form av 6kad egenvikt. Inverkan av egenvikt fir medrdknas endast till
halv storlek.
Vad som avses med motfylld del och ej motfylld del av vdgg framgir av
fig 3:2lKa.

motlylld del

F ig 3 :2I Ka D elvis motf y IId begriinsningsviigg

Motstiende begrdnsningsvtiggarpi avstind 0,2---20 m enligt fig 3:21 Kb'
skall enligt tabell 3:21 dimensioneras fiir dubbelriktad maximal normlast
(50 respektive 25 kN/m2)' Denna f<ireskrift motiveras av att man vill
minska risken fijr att en bombtrd'ff i ett skyddsrum samtidigt ger skador
i ett ndrliggande skYddsrum.
Skyddsrum miste hven kontrolleras ftir fredslastfall.
Med hdnvisning till SBN avses dven diirifrin hdnvisade best[mmelser.
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>0.2m
(20m

Skyddsrum

Begrdnsningsvdggarsom
dimensionerasfor dubbelriktad normlast
Fig 3:21Kb Begriinsningsviiggar i niirl,iggande skyddsrum
:222K

om skyddsrum anordnas i rad eller anordnas utan tillriickligt antal
ovanliggande bjiilklag, <ikar risken fcir skada. Konstruktionsdelarnas cikade
minimidimensioner dr avsedda att kompensera denna fcirsdmring.

:3lK

Endast varmvalsade stilkvaliteter fir anvdndas f6r att tillriicklig tiijningsfrirmiga skall erhillas.
Krav pi armeringskvalitet avser momentupptagande konstruktion. Golvkonstruktion som ej belastas med vapenlast f6r ddrfcir utfciras med valfri
armeringskvalitet.
Armeringsenhet ovan monterbar pelare fir dock svetsas.

:321K

Se dven :322K.
Plintar dimensioneras med tillfltna
enligt SBN.

armerings- och betongptklnningar

:322K

Normalt tillitna grundpikiinningar avser lingvarig last. Ftir kortvariga
laster kan hcigre pikiinningar tillitas. F<ir vapenlastfallet godtas diirfiir
dubbla tillitna medeltryckpflkiinningen enligt SBN.

:42K

Huvudkravet ar att konstruktionen erhiller en viss sdkerhet mot brott.
Griinslastteori kan diirfcir med ftjrdel tilliimpas.

:43K

Packad sprdngsten pi berg kan i detta fall jiimstiillas med berg.
Nya beteckningar fcir jordarter har infcirts:
- mjiila och finmo
silt
finsand = grovmo
Golvkonstiuktion som upptar grundtryck frin
konstruktion belastad av vapenlast. lfr 3:221

normlast betraktas som

:432K:434K

Vapenlast erhills som normlast minskad med golvplattans halva egenvikt.
Eventuellt vattentryck adderas med halv storlek till normlasten. Jiimfijr
;21K.

:512K

Upplag fcir bjdlklagsplatta over utrymningsvdg kan utgciras av balkar
och pelare.

:515K

Fiir skyddsrummets funktion erfordras ett invdndigt luftrivertryck varfiir
god tethet efterstriivas. Kry"rnpfogar anordnas diirfiir om miijligt i anslut-
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ning mellan skyddsrum och iivrig byggnadsstommefti'r att minska risken
fii'r skadlig sprickbildning
Skyddsrums plankisning och grundliiggning biir av samma skdl utformas
si att sprickor inte initieras pi grund av tversnittsvariationer, punktvis
fastlisning i grunden etc.
:517K

Avloppsriir gjuts kimpligen in under eller vid sidan om medrdknad
konstruktionstjocklek enligt fig 3:517K. Fcireskriften "Ingjutningsgods
gjuts in i samband med stommens utfcirande" innebbr att sadana detaljer
inte fir gjutas in i efterhand i ursparningar eller hiltagningar.

+,
ffi
Plan

t --*

min
100

{-+

*

I m i n1 0 0

min
100

Sektion, Plan

Fig 3:517K Ingjutet avloppsrdr

:521K

Anvisningen om hiigst 75 Vo zrmering i anslutningssnitt mellan skyddsrum
och anslutande konstruktionsdel avser armering av samma kvalitet som
skyddsrummetsarmering.

:532K

Sandfilterkonstruktionens insida utfdrs utan isolering eller annat ytskikt
fdr att minska risken ftir strtimning f<irbi filtersanden.
Som filtermatta bij'r mineralull tlp Rockwool nr 333 och 335 anvdndas i
andra hand.

:533K

Monterbara pelare monteras i regel inte upp f<irrhn vid skyddsrummets
iordningsthllande. Detta arbete kan vid stora skyddsrum ta avsevdrd tid.
Permanenta bdrningar iir diirftir att fciredra. Om skyddsrum anordnas
med monterbara pelare, miste tillses att monteringen av dessasamt dvriga
itgdrder ftir iordningstzillande kan utfciras inom fdreskriven tid.
Monterbar pelare kan dven utfiiras i annat material 6n stil.
Pelarskarv bcir undvikas eftersom skarvnins alltid innebiir iikad risk f<ir
fdrsvagning.
Svetsning av ingjuten armeringsenhet skall ske enligt reglerna ftir armeringssvetsningoch med ddr fiireskriven kontroll.

3-Hiifte
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INSTALLATIONER

Fiireskrifter = halvfet stil.
Anvisningar : normal stil.
Betriiffande innebtirden av fiireskrifter, anvisningar och kommentarer se 0:51.
Text till vilken det finns kommentarer markeras med asterisk

:0*

GASSKYDDSMATERIEL
Materiel fiir skydd mot BC-stridsmedel skall vara klassificerad som
gasskyddsmateriel av fiirsta eller andra klass.

:1*

VENTILATION
Ventilationssystem fiir skyddsrumsdrift utformas si att erforderlig
miingd luft erhrills utan att skyddsrummetsskydd mot vapenverkan
fiirs{mras.

:ll*

BEGREPPSFORKLARINGAR
FAG-lilter:
Skyddsfilter bestiende av fdrfilter, aerosolfilter och gasfilter.
FAG-system:
Ett fdr normalskyddsrum godkiint ventilationssystem med FAGfilter, jfr :12.
Fldktaggregat (FA):
Aggregat, som ingar i FAG-system och bester av fliikt fiir siviil
manuell drift som eldrift, elmotor, kanalanslutningar,luftmiingdsmdtare, regleringsspjiilloch stativ.
Sandfilter (SF):
Filter som i huvudsak utgtirs av en betongl&damed sand, filtermatta
och singel.
Sandfilterlliikt:
Fliikt, som ingir i sandfiltersystemoch bestir av fliikt fiir manuell
drift, kanalanslutningar,luftmdngdsmdtareoch stativ.
Sandfiltersystem:
med sandfilter,
Ett fijr normalskyddsrumgodkent ventilationssystem
jfr :12.
Stotvdgsventil(SYV):
Gastiit ventil som tir s&viil sjiilvstiingande av stdtvag som manuellt
avstAngbar.
Tiitningsfliins:
Ingjutningsfliins pi rdr som hiller rciret pA plats i betongkonstruktionen samt minskar risken fcir gasgenomging mellan rdret och
betongen.

"tB 74
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Uteluf t:
Luft i det fria eller fr6n utrymme med cippen fcirbindelse med det
fria.
Overtrycksmr)tare:
Instrument fcir att mdta skillnaden mellan lufttrycket i skyddsrum
och ridande atmosfd.rstryck.
ov ertrycksventil ( oV ) :
Sjiilvstiingande ventil som 6ppnar vid ett visst luftcivertryck och iir
lisbar i stiingt liige.

212*

SYSTEM
Ett sdrskilt ventilationssystemanordnas fiir skyddsrumsdrift.
Ventilationssystem
fiir skyddsrumsdriftkan vara utfijrt enligt tvi alternativa principer:
FAG-system(:121): Ventilationssystem
med fkiktaggregat(FA) som via
en stcitvigsventil(SW) och ert skyddsfilter (FAG-filter) tar in uteluft
till skyddsrummet,
le,fig. 4:12a.

Permanent gasfAng

Sektion
Monterbart gasfArig
Fig 4:12a FAG-system. Princip

Sandfiltersystem (:122): Ventilationssystem med sandfilterflekt som via
ett sandfilter tar in uteluft till skyddsrummet, se fie 4:12b.
I biigge systemenavgir frinluften via civertrycksventiler.
Vissa komponenter i systemen ?ir klassificerade som gasskyddsmateriel,
se :0

"tB 74

4:12

Permanent gasfAng

Sektion
Monterbart gasfAng
Fig 4:I2b Sandfiltersystem. Princip

:l2l*

FAG-system

:l2ll*

Lultintag
Luftintag anordnas si att det mynnar i det fria eller i tunnel (reservutging) pi sridant siitt att erforderlig miingd luft kan tillfiiras
skyddsrummet.
l.

Placering.

Skyddsrummets frinluft fir inte blandas med uteluft till skyddsrum.
Avgaser, illaluktande ingor och motsvarande fiirhindras pl biista mtijliga
shtt att komma in i luftintaget.
Intagen luft fir inte vara onormalt uppvhrmd.
Avstindet frin luftintag till utrymme med farlig verksamhet eller med
upplag av farlig vara skall vara minst l0 m. Jfr 2:241K, fci'rsta stycket.

2. Antal och utftirande.
Ett luftintag fir betjiina hiigst tvi fliiktaggregat. Om endast tvi fliiktaggregat erfordras anordnas dock separat intag fiir varje aggregat.
Di endast ett fliiktaggregat erfordras tas luft in frin
ansluts luftintaget till reservutgingstunnel.

en fasad eller

Vid tve eller flera fliiktaggregat tas luft in frin minst fie fasader eller
ansluts ett av luftintagen till reservutgingstunnel,se fig. 4:1211b.
Luftintag placerat vid fasad anordnas enligt nigot av alternativen i fig
4:l2lla.
2-Hdfte

3
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Luftintag anslutet till reservutgingstunnel anordnas enligt fig 4:l2llb.
lfr 2:325.

Alt. 1
Fig 4: 1211a Lultintag

vid fasad

Kanal plaoeras
sA hogt som mojligt
SKYDDSRUM

1- T

I

I
I

L

Tdtningsfldns enl i1212

--+
Tunnelvegg
TUNNEL
Plan
Fig 4: 121I b Lultintag anslutet till reservutgdngstunnel.

Luftintag utf<irs av steltub.
Luftintags mynning ftjrses med rettsekert varmfcirzinkat skyddsniit med
maskvidd 10 mm och tridtiocklek 0.7 mm.
:1212*

Utelultskanal
Uteluftskanal
dimensioneras si att erforderlig luftmdngd erhills.
Uteluftskanal skall vara gastet och utfiiras av material med god
bestiindighet och hillfasthet. Diir kanal gir genom skyddsrumsstomme fiirses den med tiitningsfllins.

l0
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Fiiljande utfiirande av uteluftskanal godtas:
Kanal av stiltub med pAsvetsadtdtningsflhns av stil.
Fl[nsens hiijd skall vara minst 20 mm och dess tjocklek minst 3 mm.
Uteluftskanal fdrses med avstdngningsbar drdneringsanordning minst
A 15 mm i ligpunkter.
Uteluftskanal f<ir ett fldktaggregat utfiirs med minsta dimension 114,313,6
upp till 10 m liingd. Kanaler ldngre dn l0 m utfijrs med minsta dimension
139,714,0.Med denna dimension fir kanalldngden inte iiverstiga 40 m.
Uteluftskanal fcir tvi fliiktaggregat utfcirs med minsta dimension 168,314,5
upp till 18 m liingd. Kanaler ldngre dn 18 m utftirs med minsta dimension
2r9.U5.9.
Betrhffande ingjutning giiller 3:517 och betrhffande korrosionsbehandling
5:3.
Fiirbindningsfllnsar skall vara av liigst tryckklass NT 6.
Provtryckning utftirs efter montering.
Kanal anses vara gastAt om den vid provtryckning med vatten hiller
provtrycket 1,0 MPa under 15 min.
:1213*

Stotvdgsventil
Uteluftskanal
aggregat.

fiirses med en stiitvigsventil

(SVV) fiir

varie flikt-

St<itvigsventil ansluts gastett till uteluftskanal samt fdrbinds gastett med
skyddsfilter eller, vid fiirbikoppling av filtret, med fldktaggregatet. Fdrbindningen gcirs si kort som m<ijligt, ldngst 2 m.

Luftriktning
(-,
Stdngd
Oppen
Drdnering

Fig 4:121j StiitvAgsventil (SVV). Princip

il2l4*

Skyddsfilter
Ett skyddsfilter

(FAG-filter)

installeras fiir varie fliiktaggregat.

Skyddsfilter ansluts pi fliiktaggregatets sugsida.
Skyddsfilter kan utbytas och ftirbikopplas. I skyddsfilter ingiende f<irfilter
kar utbytas.
:1215*

Fliiktaggregat
Fiir varje 60-tat skyddsrumsplatser installeras ett fliiktaggregat

(FA).

Fliiktaggregat iir utfcirt si att det kan drivas dels manuellt av tvi personer
dels med elmotor.
Fliiktaggregat placeras i princip enligt fig 4:1215.
Aggregatet placeras si att uteluftskanalen blir si kort som miijligt,
Betrhffande elektrisk inkoppling, se :3.
ll
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Sektion (Betrdffandefritt mAtt tramtor FA, se fig 4:12241
Fig 4:1215 Placering av fliiktaggregatet. Princip
il2l6*

Tillultsk,anal
Tilluftskanal utformas och dras si att jlimn luftfiirdelning
erhAlls
i hela skyddsrummet.
Fcir ett fldktaggregat, utfiirs tilluftskanalen med en area av minst
0,0078 m2 (motsvararO 100 mm).
Tilluftskanal fflr vara demonterbar.
Tilluftskanal utf6rd av pl6t med tilluftsdon godtas.

:1217*

Overtrycksmiitare
Skyddsrum fiirses med minst en iivertrycksmitare
avlfisbar frin
ett av fldktaggregaten.
Overtrycksmitaren
anordnas si att skillnaden mellan lufttrycket i
skyddsrummet och rridande atmosfdrstryck kan avliisas.
Overtrycksmdtare, se fig 4:1217, monteras pi viigg ca 1,5 m 6ver golv
och hcigst2 m frin fliiktaggregats centrum.
Mdtror

Kabelgenomforing

Slangl(500mm.

Fig 4:1217 Overtrycksmiitare. Princip

12
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Overtrycksmdtare ansluts med slang till miitrtjr som har f<irbindelse med
luften utanftjr skyddsrummet.
Miitrciret utf<irs av koppar med 5 mm ytterdiameter. Det monteras si att
det drbneras. Rciret avslutas utanf<ir skyddsrummet med dammskydd eller
med ned6triktad cippning.
Rcir genom vbgg ftirliiggs i kabelgenomftiring. Betr?iffande utfcirande av
kabelgenomfciring se :33.
Avstindet mellan mdtrcir och <ivertrycksmdtare b<ir vara si kort som
miijligt och fir inte civerstiga0,5 m.
:1218*

Frdnluftsdppning -

lrdnlultskanal

- frinluftskanal
Frintuftsiippning
ut via torrklosettutrymmen.

anordnas si att all frinluft

-

godtas om nedanstiende iakttas:

Frinluftxippning

frinluftskanal

tas

Yid permanent gasldng anordnas frinluftsiippning i gasf6ngets innervdgg'
Fr6nluftsiippningen fcirses med frinluftsdon av typ tallriksventil med
dimension A 20O mm vilket placeras i gasfinget.
Om TC-avdelning inte har gemensam vdgg med gasfing anordnas dessutom franluftskanal med dimension minst A 200 mm mellan avdelningen och gasfinget.
Yid monterbart gasfdng anordnas frfinluftskanal med dimension minst
@ 150 mm mellan TC-utrymme och gasfing.
Fcir siviil permanent som monterbart gasfing gdller att om luft frfln
fler hn tvi fldktaggregat avgir genom samma frflnluftskanal iikas kanalens dimension och antalet tallriksventiler i proportion till antalet aggregat'
Frinluftskanal av plit godtas.
:1219*

6vertrycksventil
(6V) fiir varie fliiktSkyddsrum fiirses med en iivertrycksventil
placeras si att gasfringet kan ventileras
aggregat. (ivertrycksventil
tillfredsstiillande.
Yid permanent gasldng placeras samtliga tivertrycksventiler i gasfings yttervbgg.
vid monterbart gasfdng fdr tre personer placeras minst en dvertrycksventil
i gasfings yttervegg samt vid monterbalt gasldng f6r sex personer rninst
tvi, Ovriga erforderliga dvertrycksventiler placeras vid tak i TC.
Betriiffande storlek pi gasfflng se 2:53K
Vid placering av frinluftstippning och dvertrycksventil i gasfing skall
efterstrdvas att luftstrdmningen i gasfinget sker ldngs en rymddiagonal'
I gasf6ngs yttervegg placeras tivertrycksventil diirfij'r om miijligt under
halva gasf6ngshcijden.
Overtrycksventil monteras pfl ingjutningshylsa, vilken gjuts in i samband
med skyddsrummetsuppf<irande,se fie 4:1219 och 3:517.
Overtrycksventil, typ OV 300, godtas.
Overtrycksventiler placeras med ett c/c-avstind av minst 300 mm och p6
ett avstind av minst 300 mm frin centrum ventil till ndrmast anslutande
konstruktionsdel.
Overtrycksventil som placeras direkt mot det fria f,ijrsesmed splitterskydd,
se fig 4:1219. Splitterskydd kan utf<iras av 90" rdrbdj, stiltub dimension

l3
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lngjutningshylsa

il

Overtrycksventil
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I

min 1000mm
ovanmark
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I
m i n 1000mm
ovan mark

SKYDDSRUM

splitterskydd
Fig 4:1219 Avertracksventil (OV) monterad pd ingjutningshylsa och fdrsedd med splitterskydd
16814,5 med fldns av min 10 mm stilplAt. Splitterskyddets mynning
fcirses med varmf<irzinkat skvddsndt med maskvidd 10 mm av 0.7 mm
steltred.
:122*

Sandfiltersystem

:1221*

Luf tintag till utrymme med sandfilter
Luftintag placeras si att det mynnar i det fria eller i utrymme med
fiirbindelse med det fria pi sidant siitt att erforderlig mlngd luft
kan tillfiiras sandfiltret.
Luftintag med en area av minst 0,02 m2 fiir varje sandfilter godtas.
Om mer dn ett sandfilter erh6ller luft genom samma luftintag cikas arean
pi detta i proportion till antalet filter.
F<ir placeringav luftintag giller dven:1211, punkt 1.

:1222* Sandfilter
Sandfilter utfiirs
skyddsrummet.

si att erforderlig

mdngd renad luft

kan titlfiiras

Sandfilter placeras inom byggnaden och om mrijligt i direkt anslutning
till skyddsrummet,se fig 4:1222.
Vid dimensionering av filter berdknas 1 m3 sand fiir 25 skyddsrumsplatser.
Filter med st<irre sandvolym dn 4 m3 godtas inte. Sandvolymen fir inte
vara mindre dn 0,8 m3 per filter.
Dfl mer iin ett filter erfordras efterstrAvas samma storlek pi filtren.
Sandlagrets htijd skall vara minst 800 mm och hrigst I 200 mm.

t4
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Fig 4:1222 Sandfilter. PrinciP

Sandfilter anordnas sa att det iir itkomligt frir besiktning och underhill
samt skyddas mot nedskrepning. Fri hiijd iiver sandfilter skall vara minst
1,0 m.
Sandfilter utfijrs drdnerbart med golv som lutar mot driineringsanordning.
Sandfilter placeras si att vdtska inte kan rinna ned i filtret vid eventuellt liickagepi riir.
Betrdffandesandfiltersutftirande i civrigt,se 3:532.
:1223*

Kanal lor filtrerad luft
anordnas mellan sandfilter och
Gastit kanal av god hillfasthet
luft kan tillfiiras skyddsmiingd
erforderlig
sA att
sandfilterfliikt
rummet. Diir kanal gir genom skyddsrums stomme och genom
sandfilterviigg f iirses kanalen med tdtningsfliins.
Kanal av steltub med dimension 114,3/3,6godtas.
Betrdffande gastdthet, provtryckning och tdtningsfldns, se :1212.
Kanal utftirs drdnerbar.
Kanalen fcir filtrerad luft utftirs si att den mynnar med en avtagbar
niitfiirsedd huv minst 200 mm in i singelb?iddenmitt pi sandfiltrets sida,
se fig 4:1222 och fig 4:1223.

NAt med maskvidden
20 mm av varmforzinkad
trAd @ 2 mm

-H-_-r

>200

t

]-, -n
ii+*'r

I

l
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i l l i l

i t i i t t

ffi-----'-------_

Wffi

--r:P

iffi

Fig 4:1223 Detalj av niitf\rsedd huv pd kanal fiir filtrerad luft i sandlilter
l5
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Sandf ilterf liikt
Fiir varje pibiirjat
100-tal skyddsrumsplatser installeras en sandfilterfliikt. Endast ett sandfilter fir anslutas till varje sandfilterflikt.
Fl?ikten rir utfijrd si att den kan drivas manuellt av tvi personer samtidigt.
Sandfilterflhkten placeras si att kanalen fcir filtrerad luft blir si kort
som mtijligt. Fliikt placeras enligt fig 4:1224.

Sektion

(Betrdffande
fritt mAttvid sidan
o ml l d k t e ns e l i g 4 : 1 2 1 5 )
Fig 4:1224Placeringav sandfilterfliikt.Princip

:1225* Tilluf tskanal
Se:1216
:1226* overtrycksmiitare
Se :1217
:1227* Frdnluftsdppning-

frdnluftskanal

Se:1218
:1228* Overtrycksventil
Skyddsrum fiirses med en iivertrycksventil (<fV) fiir varie sandfilterftiikr.
I <ivrigtse :1219.

:13*

SPECIELLA ANORDhIINGAR

FdR FREDSVENTILATION

Fiir fredsventilation fir iippningar i begrinsad omfattning anordnas
i skyddsrums stomme om
.iippningarna fiirses med sdrskilt skydd.
Ventilationskanal fiir annat utrymme iin skyddsrummet fir inte dras
genomdetta.
Fiir skyddsrumsdrift installerad flfikt och filter fir
fiir fredsventilation.

inte anvlndas

Oppning med en area av hcigst0,032 m2 frirsesmed skyddsplet(SP),s€
fie 4:13.
t6
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St<irre iippning fcirses med skydd av i princip samma u{formning som
vid frinsterrippning. Dock godtas anvzindande av lucka typ GSL eller
typ GSLO med dagerrippning friLn 200 X 200 mm till 800 X 800 mm.
Ifr 2:333 och 2:42. SAdanaiippningar begrdnsastill en sammanlagdyta
av htigst 1,3 m2 per skyddsrum.

SKYDDSRUM

+-

Betongpropparfor
radiaks

>1001 r
Skyddsplaq
6,1
Itl

> 1 0 0| r

+-

Ev. isolering

(SP).Princip
Fis 4:13Skyddspldt

I2
tzl*

VARME, VATTEN OCH AVLOPP
RdRINSTALLATION

(EJ AVLOPP)

Riirledning genom skyddsrum utfiirs si att skyddsrummets skyddsviirde inte fiirsdmras.
Endast rtirledningar och rcirgenomfciringarf<ir vatten eller luft och
utf<irdafcir lzigsttryckklassNT 10 godtas.
Alt I

-t

Att 2
SKYDDSRUM.-

I samtliga alternativgdller betrdffandeflans:
hojd > 20 mm, tjocklek ) 3 mm
Fig 4:21a Rdrgenomfdring. Exempel
3-Hdfte 3
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F,tiljande h<igsta tillatna vdrden pi vatten respektive luft gdller.
Vatten: temperatur +95'C, tryck 1,0 MPa.
Luft: tryck 0,9 MPa.
Riirledning som dras genom skyddsrumstak, golv eller begrdnsningsvdgg
ftirses med rtirgenomfciring och avstdngningsventil. Riirledning som dras
genom permanent gasfangsinnervdgg ftirses med riirgenomfdring.
Rcirgenomfciring utfcirs enligt nigot av alternativen i fig 4:2lz och ingjuts
uppfcirande,se 3:517.
samtidigt med skyddsrumsstommens

<300

SKYDDSRUM

<300

Fig 4:2I b Avstiingningst,entil.Montering

Ej utnyttjad riirgenomfciring utfrird enligt fig 4:2la proppas vid alternativen I och 3 med pisvetsat 3 mm lock samt vid alternativ 2 med
gdngad propp. Proppning utftirs pfl skyddsrumsinsida.
Avst;ingningsventil monteras i skyddsrum enligt fig 4:21b och utf<irs
fcir liigst tryckklassNT 10.
Diir si erfordras utf<irs rdrledning med expansionsupptagandeanordning.
Rdrledning f<irses med isolering som i skyddsrum slutar ca 5 cm frin
r<irs hoplcidning eller svets med rcirgenomfiiring.
Provtryckning utfcirs efter montering men fcire isolering av rcirledning.

t*""*Lffi*,,-"',

Minstac/c-avstand
tabell
A n s l 65l-enlist

I

I

nr

40

2015

6540

170

160 150

3225

160

1 5 0 140

2015

150

140

Fig 4:2Ic Minsta clc-avstdnd i millimeter rnellan rdrledningar.

18

3225

140
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Rtirledning anses vara tet om den vid provtryckning med vatten hAller
provtrycket 1,3 MPa under minst 2 tim.
Betrdffande riirledningars minsta c/c-avstind, se fig 4:21c.
Fastsdttning och upphringning av apparat och rcirledning, se 3:535.
:2ll*

Rdrdimension och rdrdiameter
Riirledningars dimension begrinsas. Riirledningar
skall utfiiras i
sidant material att skyddsrummets skydd mot vapenverkan ei fiirsfimras.
Fiiljande r,ijrmaterial och sttirsta rijrdimensioner godtas.
Riirledning av koppar SMS 1890 serie 2 med dimension 7012 och serie 3
med dimension 7012,5.
Riirledning av st6l SMS 1786 och SMS 1886 med dimension 7012,9.
Rtirledning av stil SMS 326 och SMS 327 med anslutning nr 65.

:212*

Genomgdenderdrledning.ar
Antalet

riirledningar

sorn gir

genom skyddsrum begrdnsas.

Hcigst sju genomgiende rdrledningar godtas.
Uttiver de genomgiende ledningarna fir
genom skyddsrummetsstomme.

grenledningar frin

dessa dras

Avloppsledning rdknas inte in i det strirsta antalet rcirledningar enligt
ovan.
:213

Rdrledning i skyddsrums utrymningsviig
Riirledning fiir hetvatten under tryck i skyddsrums utrymningsviig
fiirses med avstdngningsventil i fiirdelningscentral eller motsvarande.

:214

Rorledning under skyddsrum
Se 2:243

2X2*

VARME
Skyddsrum fiirses med virmedon sri att jiimn virme
Viirmedon skall vara manuellt reglerbara.
Vdrmeinstallation som ger minst +15"C
nerande utetemperatur godtas.

kan erhillas.

i skyddsrum vid dimensio-

Uppvhrmning fir ske med vbrmevatten eller el'
Vdrmedon och reglerventil i viirmevattensystem skall vara av liigst tryckklass NT 6.
El-uppviirmning anordnasenligt :312.

:23+

VATTEN

OCH AVLOPP

Skyddsrum innanfiir gasfiing fiirses med ett tappstiille och en avIoppsenhet fiir varie pribiirjat 200-tal skyddsrumsplatser. Tappstiilte
ftirses med ventil fiir slangfiirskruvning.
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Ett tappstrille och en avloppsenhet placeras intill TC-avdelning.
Ddr golvbrunn inte kan anordnas, godtas i stzillet samlingsbrunn
vattentlt betong med en volym av minst 0,5 m3 per avloppsenhet.

:231*

av

Golvbrunn
Golvbrunn i skyddsrum anordnas si att skyddsrumsskyddsviirde
inte fiirsiimras.
Golvbrunn med sidoutloppmonterasmed tiverkantenminst 100 mm
<iverkantoch enligt fig 4:231a.
under bottenplattans

SKYDDSRUM

SKYDDSRUM

Fig 4:231a Golvbrunn rned sidoutlopp.

Fig 4:231b Golvbrunn med bottenutlopp

I

Golvbrunn med bottenutlopp anordnas enligt fig 4:231b.
Golvbrunn fcir skyddsrumsdrift skall ftjrses med avstiingningsanordning
av inte korroderandematerial.
Alternativt med avstdngbargolvbrunn kan vanlig golvbrunn och avstzingningsanordningenligt :233 anordnas.

:232*

Avloppsledningfor skyddsrumsdrilt
Avloppsledning inom skyddsrum dimensionerasoch utfiirs sA att
tillfredsstillande avloppsfunktion erhrills utan att skyddsrummets
skyddsviirdefiirsdmras.
Avloppsledning ingjuts vertikalt genom golv eller med en sidodragningav
hcigst700 mm, se fig 4:231 a och b.
Avloppsledningsdimension dr inte begrdnsad.

:233*

Avloppsledning for skyddsrums fredsanvtindning
Avloppsledning fiir fredsanvdndning utfiirs sri att skyddsrummets
skyddsviirde inte ftirslmras. Avloppsledningar frdrn avloppsenheter
fiir fredsanvdndning och fiir skyddsrumsdrift fir inte sammanfiiras
till gemensam samlingsledning inom skyddsrummet.
Avloppsledning godtas om den skyddas med avst:ingningsventilmonterad
hrigst 300 mm innanfcir skyddsrumsbegrinsningsvzigg,och med fcirstcirkt
rcirledning frin ventil ut genom skyddsrums begrdnsningsvdgg,se
fig 4:233a.
Ventilens dimensionfir inte vara mindre iin rcirets.
Till avloppsledning ansluts fcire avstdngningsventilinte andra avloppsenheterdn de som finns i skyddsrummet.
Avstdngningsventilmed fcirstdrkt riirledning utfrirs fcir tryckklass NT 10.

,L_B
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Sektion
Fig 4:233a Avstiirtgrtittgsventil nrcd fdrstiirkt rdrledning
Fdrstiirkt riirledning fcjrses med t:itningsfl:ins vars mitt
framgir av fig 4:21a.

och utfcirande

Om skyddsrumsgolvfcirstzirksenligt 2:243 kringgjuts avloppsledningunder
skyddsrumsgolvmed 100 mm armerad betong enligt :234.
Luftningsanordning frir avlopp skall anordnas inne i skyddsrummet.
Luftningsanordningutfcird enligt fig 4:233b godtas.

Fig 4:233b Luftningsattordning pd avloppssledning ldr fredsanviindning

:234*

Genomgdende avloppsledning
Genomgiende avloppsledning med eventuellt rensriir ulfiirs sA att
skyddsrums skyddsvirde inte fiirsdmras. Sidan avloppsledning fir
inte gjutas in i skyddsrums stomme annat en vid rak genomging vinkelritt mot skyddsrummets innerytor.
Avloppsledning kringgjuts med 100 mm armerad betong. M6ttet rdknas
flAn rcirmuff eller fogningsanordning,
se 3:511 och 3:517.
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Rensrcir SMS 2730 av gjutjiirn godtas, se fig 4:234.
Rensrcir av annat material iin gjutjiirn fcirsesmed skyddslucka, se fig 4:234.
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Snitt: A-A
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Fig 4:234 RensbpPning
pd avloppsledning. Princip

Snitt: B-B
ALT ll Rensrorav annat material dn giutjdrn
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:3*

EL

:31

ALLMANT

:311*

Utfrirande
Elinstallation inom skyddsrum anordnas skild frin
fiir skYddsrummet.

installation utan'

Skyddsrum fijrses med egen gruppcentral som placeras i skyddsrummet'
dock inte i gasfing.
:312

Avstikring
Elinstallationerna inom skyddsrum fiirdelas pi skilda gruppsekringar.
Vegguttag, belysning, virmedon, ventilationsanordningsamt installationer
ftir fredsanvdndningansluts var ftir sig till skilda gruppshkringar.
Htigst tre tvivdgs vdgguttag per gruppsrikring godtas.
Hiigst tvi fl:iktaggregat (FA) ansluts till samma grupps:ikring.Om endast
tv6 fliiktaggregat installeras fcirses dock varje aggregat med var sin
gruppsdkring.

:313

Montoge
Elinstallation fiir skyddsrumsdrift utfiirs si att skyddsrums iordningstfillande inte fiirsviras.
Elinstallation fcir skyddsrumsdrift f6r inte utftiras pi viiggar och inredningsdetaljer f6r fredsanvdndning,som avses att demonterasvid skyddsrums iordningstdLllande.

:314

Elinstallationerf6rfredsanvdndning
Elinstallationer fiir
iordningstiillande.

fredsanvindning

far inte fiirsvara

skyddsrums

Flziktaggregatsom demonterasi fred, ansluts med stickpropp till viigguttag. Ledning av hcigst3 m ldngd godtas.
Fcirbrukningsapparaterfijr fredsanv:indningansluts n:ir si hr mcijligt med
stickpropP och uttagsdon.
Installation som maste demonterasvid skyddsrumsdriftfdrses med lasbar
strtimbrytare och kopplingsdosa, vilken di strcimbrytaren slis ifrin blir
splnningsliis. Brytare, som dr utfijrd enligt Kommerskollegii srikerhetsftjreskrifter s 128 mom a och b, godtas. vid brytaren uppsattsskylt som
anger anslutna installationer samt att brytaren lises i frinslaget liige vid
skyddsrummetsiordningstdllandeoch att demontering av installationerna
ddrefter utfcirs fram till och i kopplingsdosan,se 5:2'

t32

LEDNINGAR OCH CENTRALER

:321*

Anslutning
Huvudledning till skyddsrum ansluts till egen grupp i byggnads
fiirdelningscentral.

:322*

Reservmatning
Elanliiggning utfiirs si att anslutning av reservmatning miiiliggiirs'

4:32
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Huvudledning till skyddsrum frirses, dlr den passerargenom skyddsrums
begrrinsningsviigg,pi vdggens utsida med en kapslad kopplingsdosaav
ldttmetall.
:323

Ledningstyp
Genom begriinsningsvdgg, inre permanent gasfingsviigg samt tak
och golv i skyddsrum anvf,nds ledning av typ som kan fiirskruvas i
kabelgenomfiiring.
Ledningar typ FKKJ och FKKL godtas.

:324

Mijrkning
Huvudledning och centraler fiirses med bestiindiga mlirkningar.
Vid fcirdelningscentral anges p6 gruppschema eller skylt fcirutom beteckning och area rivenatt ledningenavservisst skyddsrum.
Vid kopplingsdosa4enligt :322 uppsdtts skylt som anger beteckning,area
samt "Huvudledning till skyddsrum",se 5:2.
Vid gruppcentral i skyddsrum uppsdtts gruppschema. Pi gruppschema
anges dven i klartext var huvudsdkring dr placerad.

:33'r'

KABELGENOMFORING
Kabelgenomfiiring i begrdnsningsvigg, inre permanent gasfengsvegg,
tak och golv utfiirs sri att skyddsrums skyddsviirde inte fiirsimras.
Genomfriring av typ KGH (fie 4:33a) eller KGHS (fig 4:33b) som gjuts
in samtidigt med stommens uppfrirande godtas.
Vid anvbndande av kabelgenomfciringKGH tillses att tdtningshylsans
sexkantblir helt ingjuten.
Genomftiring fcirsluts i bida rindar.
Betrdffande ingjutning, se 3:517.
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Fig 4:33a Kabelgenomf6ring typ KGH, princip
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Fig 4:33b Kabelgenomldringtyp KGHS, princip

:34

BELYSNING

:341*

Omf attning
Samtliga utrymmen i skyddsrum och till
gAngviigar fiirses med elektrisk belysning.

skyddsrummet ledande

:342'N Elf ekt
Eleffekt fiir belysning inom skyddsrum begrdnsas.
En eleffekt av hcigst 15 Wm2 golvyta godtas.
Vid skyddsrums fredsanvdndning kan ovanstiende vhrde iiverskridas men
belysningsinstallationen - .med skyltar och instruktioner .- m6ste dA
utfiiras si att det klart framgir hur effekten reduceras till angiven nivi
vid skyddsrumsdrift.
:343*

Armatur
Skyddsrum fiirses med vdl infiistad
mekanisk hillfasthet.

belysningsarmatur

med god

Gltidljusarmatur av hirdplast eller lettmetall med kupa av plast samt
Iysr<irsarmaturmed vdl fhstad kupa av plast godtas, jfr 3:535.
:344*

Stdmstiillare
Varje rum i skyddsrum fiirses med striimstiillare.
Om belysning i fred styrs av automat eller kopplingsur, uppsdtts vid
gruppcentral omkopplare med vilken automatiken fiirbikopplas och striimstdllarna inkopplas. Omkopplare mdrks si att funktionen klart framg6r.

:35':'

VAGGUTTAG
Varje rum i skyddsrum fiirses med visst antal viigguttag som placeras
liitt itkomliga.
Minst ett 2-vdgs jordat uttag anordnas fiir varje pibiirjat
rumsplatser.
Viigguttag placeras liigst 0,5 m <iverfiirdigt golv.

4-Hiifte 3

50-tal skydds-
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:36'e

GENOMFdRINGAR
NINGAR

FdR

ANTENN-

OCH

TELEFONLED-

Kabelgenomfiiring fiir dels antennledning, dels telefonledning anord'
nas pA lfrmpliga platser i skyddsrums begrfinsningsveggar.
Dimension minst 18,6 mm godtas.
Genomfdring fcirsluts i biigge :indar med avslutningspropp.
Genomfiiring f<ir antennledning anordnas si att den mynnar ovanf<ir mark
pi n6gon av byggnadensyttervAggar.
Genomftiring fijr telefonledning anordnas si att den mynnar utanftir
skyddsrum pi liimplig plats med hdnsyn till kanalisation ftir telefonledningar inom byggnaden.
Genomf6ring frir telefonledning i friliggande skyddsrum anordnas si att
utsida.
den mynnar liitt itkomlig pi begrdnsningsvdggs
Skylt enligt 5:2 placeras sivil i skyddsrum som diir genomfiiringen mynnar utanfcir skYddsrum.
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Kommentarer
4K

INSTALLATIONER

:0K

Materiel f<ir skydd mot BC-stridsmedeli form av gas eller i form av
fasta eller vdtskeformiga partiklar bendmns enligt krigsmaterielinspektionens nomenklatur gasskyddsmateriel.
Gasskyddsmateriel indelas i gasskyddsmateriel av fcirsta klass och gasskyddsmaterielav andra klass.
Gasskyddsmaterielav ftirsta klass iir bl a fiiljande:
stiitvigsventil (SVV),
skyddsfilter till FAG-system,
flhktaggregat till FAG-system (FA),
flakt till sandfiltersystem.
Gasskyddsmateriel av andra klass dr s6dan materiel som, utan att tillhiira
gasskyddsmaterielav fiirsta klass, avser att bl a bereda skydd mot BCstridsmedel samt sdkerstdlla gasskyddet i skyddsrum. Exempel pi sidan
materiel dr:
gastdtad6rrar (luckor),
skyddsdrirrar (luckor),
monterbara gasfing,
civertrycksmhtarefdr skyddsrum,
civertrycksventiler fcir skyddsrum,
filtersand fiir skyddsrum,
ventiler med skyddsplit,
skyddsluckor f6r rensiippningar
karm till reservutging med betongelement
Kontrollmyndighet f<ir tillverkning, infcirsel till riket och fcirsiiljning
av gaskyddsmateriel dr krigsmaterielinspektionen (KMI) inom handelsdepartementet.
Kontrollanstalt dr f<irsvarets forskningsanstalt (FOA) som upprettar tekniska bestdmmelserf<ir gasskyddsmateriel,utfhrdar typbevis, tillhandahiller tillverkningsritningar och verkstriller erforderliga typprovningar,
kontroller m m.
Gasskyddsmaterieldr markt pe sidant sdtt att ddrav framgir, att den
blivit godk?indeller tillh<ir godk:ind materieltyp.
Miirkning dr anbringad v:il synlig pi varje huvuddel eller, ddr si ej iir
miijligt, p& originalemballageteller p& annat satt som meddelats i samband med typprovningen.
utfiirligare information om gasskyddsmateriel finns utgiven av krigs"cirkuliir r<irande tillverkning, infdrsel och f<irmaterielinspektionen i
siiljning m m av gasskyddsmateriel".

:lK

Fijr huvudkomponenternai ventilationssystemfiir skyddsrumsdrift finns
av civilf<irsvarsstyrelsenupprdttade funktionskrav. Dessa krav utgiir underlag ftir ftirsvarets forskningsanstalts (FOA:s) utarbetaride av tekniska
bestdmmelserftir de olika detaljerna.
FOA:s tekniska bestdmmelser skall sedan fiiljas vid tillverkning och kontroll av detaljer som i sdrskild ordning skall godkdnnassom gasskyddsmateriel.jfr :0K.
De komponenter i ventilationssystemensom dr gasskyddsmaterielgodkdnns
siledes i siirskild ordning enligt ovan. Ftireskrifterna och anvisningarna
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4:lK

i denna publikation reglerar drirftir fr:imst hur komponenternaanviinds i
skyddsrummet.
:llK

De begrepp som finns fcirklarade i avsnittet iir sidana som ej finns definierade i andra allmdnna publikationer eller rir sidana ddr definitionen
skiljer sig frin den allmdnt vedertagna. Exempel pi det senare dr
"uteluft".

:l2K

Fcirutom att fcirse skyddsrummet med luft dr ventilationssystemetavsett
att vid behov rena luften samt att med tillfcird luftmdngd skapa ett
,iivertryck i skyddsrummet. Overtrycket dr avsett att fiirhindra luft som
iir frirorenad av BC-stridsmedelatt trdnga in.
fir inte anvdndas f<ir skyddsrumsdrift.
Eventuellt fredsventilationssystem

:12IK

Den minsta luftmringd per skyddsrumsplatssom skyddsrummettillftjrs iir
beroende av om fldktaggregatetdrivs manuellt eller med motor. Skyddsrum ventileras under vissa betingelserutan filter, se :1214K.
Komponenterna i FAG-systemet dr utformade att fungera utan stdrningar
till
under varierande luftfuktighet vid lufttemperaturer frin -25'C
+80'C. Systemethr utftlrt si att det dven fungerar efter vibrationer till
fiiljd av vapenverkan.

t
Fig 4:121K Exentpel pd ventilationsinstallation
monte,'bart gasldng.

:l2llK

t
med

"FAG"-system

och

Luftintag kan tex utfbras av stiltub SMS 1786 eller SMS 1886.
Di flera luftintag finns fbrdelas dessaom mcijligt jiimnt vid olika fasader.
Luftintag vid tve intilliggande fasader brir placeras si lingt som mcijligt
fr6n varandra.
Luftintag bijr ej placeras mot gata eller annan trafikled, ej heller mot
parkeringsplatseller annan uppstdllningsplatssom ir avsedd fijr motorfordon.
Frir att hindra onormalt uppvdrmd luft att tas in i ventilationssystemet
placeras luftintaget om mcijligt skyddat mot bl a soluppvdrmning.Skugga
frfln omgivandehus och vegetationutnyttjas.
Om reservutgingstunnelanvdnds som luftintag enligt :1211b miste tunnelns yttre lucka tas bort vid skyddsrummetsiordningstdllande.
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:l2l2K

Uteluftskanalkan tex utfcirasav staltubSMS 1786och SMS 1886.
Vid val av dimension. riknas som uteluftskanal, luftintag och kanal frin
luftintag till stcitvigsventil.
Dimension 00/0 -

ytterdiameter/godstjocklek.

Uteluftskanal bcir vhrmeisoleraseller placeras etskild fren annan kanal
avsedd fijr uppv.{rmd luft eller het gas si att luften i uteluftskanaleninte
uppvdrms.
Vid utfcirandeav uteluftskanal b,iir ligpunkter undvikas di dessaerfordrar
sdrskild drdnering.
:l2l3K

StiitvAgsventilen(SVV) dr dimensioneradfijr en luftmdngd av 300 m3/h
vid ett trycKall av h6gst 200 Pa.
Ventilen som dr snabbst6ngade
monteras i skyddsrumsuteluftskanal som
skydd mot luftstcitvig. Ventilen dr normalt cippen. Vid impuls frin
luftstcitvig st;inger den inom nigra millisekunder.
Stcitvflgsventilenair fcjrsedd med kondensvattenavlopp.Vid montering
placerassi att ventilen kan drdneras
tills€s att ventilensdriineringscippning
genom denna.

:l2l4K

Om BC-fara (fara frin biologiska och kemiska stridsmedel) icke fcire'
ligger fijrbikopplas skyddsfiltret (FAG-filtret). Vid BC-fara anvdnds filter
och luften renas hiirvid frin grcivre partiklar och grovdamm (fcirfilter)'
aerosoler (aerosolfilter) samt gaser och ingor (gasfilter).
Ett FAG-filter iir dimensioneratfcir en nominell luftmdngd av 150 m3ih
vid f20'C och lufttrycket 0,1 I{Pa. Vid den nominella luftm:ingden fAr
genomstrcimningsmotstindet
inte tiverstiga 500 Pa vid rent filter.
Det dr v:isentligt att skyddsfilter lagras p& rtitt siitt, bl a med rdtt sida
upp, eftersom det i annat fall kan bli ftirstijrl.

:1215K Fcir FAG-systemet godkdnda fliiktaggregat fdr 60 skyddsrumsPlatserdr
dimensioneradefcir f6ljande driftfall.
q - 150 m3/h p = I 150 Pa
Motordrift med filter
900 Pa
q - 300 m3/h P :
utan filter
900 Pa
q - 125 mtlh P :
Handdrift med filter
650 Pa
q - 250 m3/h P :
utan filter
q - luftmiingd, p : luftmotstind
Ett fliiktaggregat (FA) bestir i princip av en fl:ikt med drivanordning fcir
sAviil hand- (motsvarande)son elmotordrift samt anslutning fdr uteluftskanal/skyddsfilteroch tilluftskanal.I fldktaggregatetingir dessutomelmotor,
stativ fcir golv- eller viiggmontage,luftmdngdsmdtareoch regleringsspjiill.
\-

Fldktaggregatetdr utftirt si att nedanstiendevillkor uppfylls:
Effektftirbrukningen vid motordrift dr hcigst 400 W och vid handdrift
(motsvarande) inte stcirre dn att tvi personer kan driva aggregatet (hiigst

120w).
Ett aggregat med nya skyddsfilter vevas med ca 30 varv/min vid luftfltidet 125 m3lh, vilket avldsespi luftmdngdsm[taren. Vid htigsta belastning fir vevens varvtal uppgi till hcigst40 varv/min. Luftmtingdsmetaren
pi FA dr graderad fcir luftflcide mellan 125 och 300 m3/h.
Med varje FA fiiljer instruktion ,ijver drift, handhavande, fcirvaring och
v6rd. Instruktionen innehiller dven s;irskild monteringsanvisningav vilken
tydligt framgfrr hur montering skall ske och vilka verktyg som erfordras'
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4:lZK

Aggregat monteras pi golv eller vdgg enligt tillverkarens anvisning. Betrdffande infdstningsanordningar,
se 3:535.
il2l6K

Tilluftskanal kan t ex utfciras av spiralfalsad plitkanal SIS 82 72 03.
Luftfcirdelningen i skyddsrummet blir i allm:inhet tillfredsstiillande om
luften sliipps ut efter hela skyddsrummetsldngd. Som tilluftsdon kan t ex
anvdndas dppningar fcirsedda med skjutluckor eller med stosar, se fig
4:l2l6K som dimensionerasftir den luftmiined som skall tillfriras via
donet.

l\,/
Alt I

A<-l

.F#
+4+
A-A

q

D

d

L

25

55

35

55

50

80
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80
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q :

luftmdngdm"/h

B-B

Alt ll
Fig 4:1216K Tilluftsdon. Exempel
:l2l7K

Fcir att skydd skall erhfillas mot BC-stridsmedel miste ett <ivertryck
skapasi skyddsrummet,se :12K. Overtrycket avldsespi civertrycksmdtare.
Ett <ivertryck av 60-100 Pa i skyddsrummet skall efterstrdvas. Overtrycket mats vid en luftmdngd av 125 m3lh per fliiktaggregat samt med
inte lista iivertrycksventiler.
Overtrycksmdtaren er i princip utfiird antingen som en vdtskemanometer
av U-rrirstyp eller som en tryckm:itare med fjiidrande membran och
skalvisare. Den kan avldsas mellan 0 och 250 Pa med en noggrannhet
av -+-lOVo.
Tillh<irande miitriir och slang skall vara drdnerbara, eftersom eventuellt
vatten i mdtrijr medfijr felaktigt mdtvdrde.
Mdtarens montering, demontering samt handhavande vid drift framgir
av instruktion som fciljer rhed m[taren.

: 1 2 1 8 KFrAnluftskanal kan t ex utfciras av spiralfalsad plfrtkanal SIS 82 72 03.
:12l9K Overtrycksventil (OV) dr en rcirlig, avbalanserad och sjdlvstdngande
ventilanordning som monteras i frflnlufts6ppning i skyddsrums begriinsningsvdgg.
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Frinluftscippning anordnas sfl att risk ej frireligger att franluft blandas
med uteluft som tillftirs skyddsrummet,se :1211.
Overtrycksventilen iippnar ftir utsldpp av frinluft vid ett visst iivertryck i
skyddsrummet i fijrhillande till ridande atmosfdrstryck. F<irsvinner 6vertrycket eller piverkas iivertrycksventilen av utifrin kommande luftstiitvig
stiingerventilen fifr :12K).
Ventilen iir fcirsedd med lisanordning med vilken ventilen kan l6sas
i stiingt ldge. Lflsanordningen iir Atkomlig frin skyddsrummet'
OV dr avsedd fcir en nominell luftmzingd av 300 m3/h vid ett hiigsta
tryckfall av 200 Pa.
oppningstrycket rir 60 + 20 Pa. Med iippningstryck menas det tryck
vid vilket ventilen tippnar ndr tryckskillnaden <ikas successivtmed 2 Pa
per sekund.
Spitterskydd till civertrycksventil kan t ex monteras mot vhgg med 4 skruvar minst 16X60.

:122K

Fig 4:122K Exempel pd ventilationsinstallation med sandfiltersystem och
fast gastdng

:l22lK

Luft till sandfilter tas i regel frin kiillarutrymme, varvid m6ste beaktas
att luften inte tas frin utrymme d6r luften iir oliimplig. Luft skall inte
tas frin utrymme som dr onormalt uppviirmt, t ex pannrum' Vidare
beaktas att frinluften frin skyddsrummet inte tas tillbaka genom sandfiltret. Se iiven :121IK.

:1222K Den sand som anvands i sandfilter dr klassificerad som gasskyddsmateriel
se :0. I m3 sand beriiknas rena en luftmdngd av 35 m3/h.

:1223K Den nzitfcirseddahuven fiirhindrar singel frfln att komma in i kanalen'
Kanalen kan utftiras av tex steltub SMS 1786 eller SMS 1886.

:1224K Frir sandfiltersystemet godkiind sandfilterflekt ftir 100 skyddsrumsplatser
dr dimensionerad fdr en kapacitet av minst 2,4 rnslmin vid 1400 Pa'
Vid 2,4 m3/min vevasca 30 varv/min.
Vevhastigheten anpassastill sandfiltrets storlek, se 5:2 skylt 8.
Luftm:ingdsmdtaren dr graderad fcir luftfltidet 0,6---2,4 m3/min. Aktuell
luftmdngd som skall avldsas pi luftmiingdsmdtarenskrivs in pi skylt 8'
se 5:2.

3l
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Fldkt monteras pzi golv eller vrigg enligt tillverkarens anvisning. Betr?iffande infdstningsanordningar,se 3:535.
:1225K Se :1216K
1226K Se :l2l7K
:1227K Se :1218K
:1228K Se :1219K
:l3K

Lucka GSL finns i storlekarfrAn 200X200 mm upp till 800X800 mm.
Skyddsplflt (SP) och luckor typ GSL och GSLO iir gasskyddsmaterielav
andra klass,se :0.

:2lK

Korridor

Hus med korridor

-----------)Distributionsriktnino
Husutankorridor
Fig 4:21K Rdrdragning. Exempel
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1 Rorgenomforing
Se fig 4:21a
2 Avstangningsventil
Se fig 4:21b
3 R o r g e n o m f o r i ntgi l l
overliggande
Plan
Se fig 4:21a
4 Expansionsanordning
for rorledning
5 Ursparing,fritt
genomloppfor ror
6 Vdrmedon
7 Golvbrunnmed avstangning. Se tig 4:231
8 Avloppsledningvertikalt
genom skyddsrum
Se fig 4:234Ka
I Tappventil
1 0 S l a n gm e d s l a n g h y l l a

4:23K
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Rcirledning dras om mdjligt utanfcir skyddsrum.
R<irgenomftiring anordnas frir att skydda mot stii'tv6g och gas.
Vid rcirgenomf<iring enligt alternativ I i fig 4:2la hirdl<ids eller svetsas
rtir och hylsa gastett samman inne i skyddsrummet.
Tiitningsfliins placeras pi r<irets alternativt hylsans mittparti samt hirdliids eller svetsasgastett.
Rorledning fiirses med isolering fijr att undvika kondensutfdllning och
v[rmeavgivning.
Avstiingningsventil skall vara utftird och monterad se att den er lett
avstdngbar.
Provning utf<irs enligt giillande VA-byggnorm och WS-AMA. Diir VAbyggnorm ftir rtirledning krdver hiigre provningstryck iin 1,3 MPa gdller
det hcigre trycket. Intyg om provning iiverldmnas lzimpligen ntir skyddsrum besiktigas.
Ddr r<irledning dr si monterad att den inte fritt
expansionslyra anordnas.

kan expandera biir

Isolering utftjrs med beaktande av att skyddsrummets brandbelastning
inte iikas.
Ddr 16r dras genom mellanvdggar, som inte dr gas- eller stiitvfigsskyddande, fordras inga siirskilda itgiirder.
Exempel pi riirdragning, se fig 4:21K.
:2llK

Dimension 00/0 -

:212K

Inom det tillitna antalet av 7 rcir kan exempelvis fdljande rcir anordnas:
I
I
1
2
2

st
st
st
st
st

ytterdiameter/godstjocklek.

kallvattenrtir
varmvattenrdr
varmvattencirkulationsriir
vdrmeriir ftir "Grupp 1"
vdrmercir fiir "Grupp 2"

Riirledning som betjiinar skyddsrummet ansluts till
riiren, se fig 4:21K.
:22K

de g;enomgiende

Vdrmedon kan t ex vara radiator, konvektor eller riirslinga. Vdrmedon
placeras om miijligt vid yttervdgg eller annan kall yta fiir att f6 god
vdrmefiirdelning och fiir att undvika kallras.
Liimplig manuell reglermojlighet dr radiatorventil.

:23K
:231K

Tappventil anslnr 15 SMS 1050 fcir kallvatten placeras om mijjligt 6ver
varje golvbrunn.
Golvbrunn har avstiingning f<ir att skydda mot sttitvig och gas.
Avstiingningen i golvbrunn maniivreras normalt med en l<is nyckel.
Nyckel fiirses liimpligen med upphdngningsanordning och skylt. Pi
skylt anges hur avstdngningsker. Exempel pi golvbrunn med avstdngning
:ir RSK 26428 och26425.

:232K

Vid val av material och fogning av avloppsledning inom skyddsrum tas
hdnsyn till att avloppsledningen inte 61 itkomlig sedan golvet iir gjutet
och att bilning i skyddsrums golv inte fir utf<iras.

:233K

Ndr skyddsrum inreds fcir fredsanvdndning behcivseventuellt fler avloppsenheter 5n de som erfordras fiir skyddsrumsdrift. Frin sidana avloppsJJ
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4:23K
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1
2
3
4
5
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Golvbrunn med avstangningsanordning
Avloppsenhet inom skyddsrum fcir fredsanvdndning
V e n t i lN T 1 0
Luftningsanordning.
Se fig 4:233b
Avloppsr<irgenom skyddsrummet(ingiutet)
Fdrstdrktrorledning

Fig 4:233K Dragning av avloppsledningar.Exentpel

enheter dras ledning genom skyddsrums golvplatta och under plattan fram
till avstdngningsventil samt vidare till ledning utanf<ir skyddsrum. Avloppsledningarfiir fredsanvdndningbehdver inte sammandrastill en samlingsledninginom skyddsrummet.
Exempel pi dragning av avloppsledningar,se fig 4:233K.
Avstdngningsventil b<ir vara utftjrd si att god tiitning, litet motstand och
liten risk ftir igensdttning erhills. Den bcir vara ldtt att demontera' rensa
samt cippna och stdnga.
Avstengningsventil stdngs under skyddsrumsdrift fijr att skydda mot
tryckvig. Ventil placeras i ventilgrop enligt fig 4:233a. Den fijrstdrkta
rcirledningen fdrhindrar tryckvig att trenga in i skyddsrummet da ventilen
dr stdngd.
Ventilgrop tiicks llimpligen med lucka av fcirzinkat stil
material. Luckan fdsts i ram.
korrosionsbestdndigt

eller annat

Luftningsanordning enligt fie 4:233b placeras vid tak i skyddsrum och
bestir av en iivertrycksventil, som viinds si att luft kan sugas in i
riirledningen. Ventilen dr stdngd ndr inget undertryck eller nhr tivertryck
"avloppsgaser"triinger in i
finns i avloppsrciret.Ventilen fijrhindrar att
behijver inte gjutas in i
inom
skyddsrum
Luftningsledning
skyddsrummet.
betong.
:234K

Skyddsluckaftir renscippningpi avloppsrcirgjuts in samtidigt som rdret.
Avloppsrcirets kringgjutning framgir av fig 4:234K a och 4:234K b.
Skyddslucka fcir rens<ippning6r klassificerad som gasskyddsmateriel,se :0.

4:23K
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gasfAng,
Monterbart
FAG-system
L y s r o 2r x 4 0 W 1 5 0l u x ,7 W l m 2

Monterbartgasfeng,FAG-system
G l o d l j u s1 0 0W 7 Ol u x , 1 2 W / m 2
1 K o p p l i n g s d o sfao r h u v u d l e d n i n g
enligl 4:322
2 Genomforingi reservenligt 4:33K
3 G e n o m f o r i n gl o r t e l e f o n l e d n i n g
e n l i g t4 : 3 6
4 G e n o m f o r i n gf o r a n t e n n l e d n i n g
e n l i g t4 : 3 6 .

5 Uttag for anslutningav flaktaggregat
6 F o r b e l y s n i n g e nas n o r d n a n d ei
monterbartgasfengse fig 4:341K
7 Elviirmedon

Fig 4:3Ka Exentpel pd elinstallation i skyddsrunt med montetbart gasldng
oclt FAG-sy-stent

:311K

Elinstallation i skyddsrum fflr inte anslutas till gruppcentral utanf6r
skyddsrummet.
Elinstallation inom skyddsrum fir inte anslutas till gruppsiikring gemensam med installationutanfrir skyddsrummet.

:321K

36

Med egen grupp avsesatt inga andra anldggningsdelarfir belasta huvudledning. Huvudledning till skyddsrum ansluts si ndra inkommande servis
som mcijligt.

4:33K

T8 74

Fast gasfAng,sandfiltersystem
L y s r o r2 x 4 0 W 1 5 0 l u x , 7 W l m 2

Fast gasfang,sandfiltersystem
G l o d l j u s1 0 0W 7 5 l u x , 1 3 W m '
1
2
3
4

e n l i g t4 : 3 2 2
K o p p l i n g s d o sfao r h u v u d l e d n i n g
G e n o m f o r i n gi r e s e r ve n l i g t4 : 3 3 K
G e n o m t o r i n gf o r t e l e f o n l e d n i n eg n l i g t4 : 3 6
g n l i g t4 : 3 6
G e n o m f o r i n gf o r a n t e n n l e d n i n e

Fig 4:3Kb Exentpel pti elinstallation i skytldsrum nted fast gasldng oclt
sandliltersystern

:322K

F6f att liitt kunna iiterfinna kopplingsdosan,vid behov av reservmatning,
placerasdenna intill skyddsrummetsinging.

:33K

Gummipackningar och brickor i kabelgenomfciringmiste ha riitta dimensioner i ftirhirllande till ledningensdiameter. Fcir att minska spelet kan,
om si erfordras, ledningenlindas med eltejp. Teitningenutfijrs si att hylsskruven inte behbver dras i helt fcir att erh:llla full tlitning di efterdragning skall kunna utf,ijrasvid senarekontroller.
Ut<iver erforderli-eagenomfiiringar fcir kraft, tele och radio fir ytterligare
genomfdringar anordnas som reserv samt fcir eventuell fredsanvdndning.
3 t
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4:34K

:341K
Ledning i rdr
Kopplingsdosa
Armatur
Stromstdllare

Vy

Sektion

Fig 4:341K Exempel pd ledningsdragning 16r belysning I monterbart
gasfdng.

:342K

Fcireskriften avser att begrilnsa den frin belysningsanordningarna avgivna
vdrmen.
Av nedanstiende tabell framgir den ungefdrliga belysningsstyrkanvid
olika effekter och bestyckningsalternativ. Variationerna i belysningsstyrka beror pfl skillnader i bl a armaturverkningsgrad och reflektionsfaktorer hos vhggar och tak.
Effekt
Wm2

belysningsstyrka
lysrrir
lux

belysningsstyrka
glijdljus
lux

5
10
t2
15

90-150
180-300
2lo-360
270-450

l5-25
30-55
45-15
60-100

:343K

De angivna kraven pi belysningsarmaturens hillfasthet och infiistning
hr fiiranledda av faran f6r personskador av nedfallande glassplitter och
armaturdelar vid skakeffekter pl grund av vapenverkan.

:344K

Som rum rdknas inte TC, mindre fcirrid o dyl.

:35K

Vhgguttagen bcir placeras jiimnt f6rdelade i skyddsrummet. Ett vegguttag
per pibcirjat 50-tal skyddsrumsplatser motsvarar ungefdr ett vegguttag
per pibcirjat 40 m2 golvyta.

38
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:36K

Fig 4:36K Exempel pd kabelgenornfdring fdt antennledning
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AVSNITT

5

UTRUSTNINGM M

Fiireskrifter = halvfet stil
Anvisningar : normal stil.
Betrriffande inneb<irdenav fcireskrifter, anvisningar och kommentarer se 0:51.
Text till vilken det finns kommentarer markeras med asterisk

:I

UTRUSTNING
Utrustning av erforderlig kvantitet
fiirvaras pri betryggande siitt.

:ll{'

och kvalitet

anskaffas

samt

TORRKLOSETT
Antalet torrklosetter (TC) ber:iknas till en fiir varje pflbtirjat 25-tal
skyddsrumsplatser.Fcir fredsbruk anordnade vattenklosetter fir ej inrdknas.
Torrklosettavdelning anordnas med skdrmvdgg, diirr och eventuellt sdrskilt
tak. Den utftirs och placeras pfl sidant satt, att den ventileras antingen
civer gasfing eller direkt till det fria eller till skyddsrummet angrhnsande
utrymme.
Torrklosettkdrl skall ha en volym av minst 50 liter. Kdrlet ftirses med
plastsdck inviindigt samt ldstagbart lock och sittring. Som material i klrl.
lock och sittring godtas impregnerad cellulosafiber, plast eller likviirdigt
material. Kdrlet skall vara av robust utfiirande och fiirsett med vdl
infdstade handtag samt invendigt fritt frin skarpa kanter.
Plastsdck skall vara av kraftigt material och dimensionerad si att den
fylld till torrklosettkdrlets volym kan knytas ihop och tas ur kdrlet.
Kiirl utfiirs stapelbara se att tre kiirl kan stellas pe varandra. Ftir varje
kiirl skall finnas tre plastsdckari reserv.

SKYDDSRUM

Fig 5:11Placeringav TC. Exempel

,12*

VATIENKARL
Vattenkdrl berdknasfcir 10 liter vatten per skyddsrumsplats. Kdrl mdrks
meduppgift om volymen.
4l
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5'.r2

Vattenkiirl skall vara fijrslutbara samt utfdrda si att fem fyllda kiirl til
att staplaspi varandra.
:13

UTRUSTNING FOR TAPPSTALLE
Tappstiilleutrustatenligtfig 5:13godtas.

1 Forskruvning
13 nfm
2 Ca 10 m slang,dimension
strAlror
3 Reglerbart
4 Rostfrislanghylla
Fig 5:13 Utrustning f6r tappstiille

:14d'

OVRIG

UTRUSTNING

Materiel enligt tabellerna 5:141, 5:142 och 5:143 godtas.
I kolumn

:l4l

angivna typer avser endastexempel'

Siukvdrdsmateriel
En omging ftir varje p&biirjat 50-ta1skydsrumsplatserenligt tabell 5:141.
Tabell 5:141 Sjukvdrdsmateriel

:142*

Bendmning

Antal

Anm

Transportskenanr 98 7206
Kndskenanr 98 7238
Vinkelskenanr 98 7228

I

2

Stiidskenor av papp
typ Bofors/Akla
eller likv

4

Brandmateriel
En omging fiir varje pibcirjat 50tal skyddsrumsplatserenligt tabell 5:142.
Tabell 5 : 142 Brandntateriel

42

Bendmning

Antal

Pikyxa
Grdvspade
Hink, 15 l, av varmfiirzinkad Plflt
eller plast
Pytspump anordnad fdr anslutning av sugslang(se :143)
Rdddningslina,25m, A 10 mm,
brottlast minst 8kN

I
I

sMs 1516
sMs 1526

4

sMS1189

5:14
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:143*

Verktyg m m
En omging per skyddsrumenligt tabell 5:143.
Tabell 5:143 Verktyg m nt
Bendmning

Antal

Anslagstavla
Brytspett, f latvessat spett,
ldngd ca 1,5 m
Bigfilsstiillning fiir 300 mm blad
Bigbfilsblad 300 mm av snabbstil
Ficklampa, 4,5 V
Huggmejsel,flat
Kofot c:a 750 mm

I
I
1
6
2
2
I

Kombinationsting c:a 180 mm
Korp c:a 650 mm
Korpskaft c:a 900 mm

Anm

sMs 1591
JHK 4910 eller likv
sMs 1332
JHK 246 eller likv
JHK fig 5149 eller
likv
JHK 62 BSC
eller likv
JHK, fig 4090 eller
likv
JHK, fig 617 eller
likv

Nyckel, passandetill monterbar
pelares fotskruv

anskaffas endast
I per 15 pelare di monterbara
pelare anvdnds

Skiftnyckel

2

Skruvmejselc:a 9 y 150 mm

1

Verkstadssldggamed pen med skaft

I

Snickarhammare,c:a 0,7 kg

I

Snickaryxa med skaft
HandsSg,klingans ldngd
c:a 600 mm

I
I

Avsedd att anvendas vid ldnspumPning av sandfilter.
Anskaffas endast
dA sandfiltersYstem
anvdnds

Sugslangtill pytspump, ftirsedd
med anslutningsnippeltill PYtspumpens nedre dnde, ldngd
minst 3 m

Spruta fiir applicering av
fogmassa
Fogmassa grupp B, oljebaserad

Krokar ftir upphdngning av
personlig utrustning

BAHCO nr 72
och 74 eller likv
JHK 16788 eller
likv
I}{K fie 6642
eller likv
JHK, typ Raket
eller likv
IH.K 9l-2 eller likv
JH.K 2775 eller likv

1
5 liter f
5 liter per
ijppning fiir
igensiittning
med betongelement(3:531)
motsvarande
1/3 av antalet
skyddsrumsplatser

Avsedd f<ir ltis massa, ej patron
Enligt AMA-72.
F<irvaras i obruten
fijrpackning

Monterbart
utf6rande
godtas
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:15"

T,.iTNINGSLISTER
Lcistagbara tiitningslister till dcirrar, luckor och ventiler skall i fred fiirvaras intalkade i tdtslutandefcirpackning.
Fcir dcirr med placering direkt mot det fria erfordras extra tdtningslist.
Lister till dcirrar typ ND, NSD och skjutbart vdggelement behiiver ej
frirvaras enligt ovan.

:16

FORVARING

AV SKYDDSRUMSUTRUSTNING

MM

Skyddsrumsutrustning och demonterad skyddsrumsmateriel anses fiirvarad
pi betryggande sdtt om fiirvaring sker i list utrymme i skyddsrummet
eller i annat torrt och uppvarmt utrymme i ndrheten.
Vid frirvaring av flera skyddsrumsutrustningar i samma fdrred etskiljs
dessa och skyltas. Vid risk fcir fcirvtixling av delar inom ett och samma
skyddsrumitskiljs delarna genom miirkning.

z2

SKYLTAR
Skyltning anordnas pri sridant sfltt att skyddsrums iordningstiillande
och drift underlettas.
Skyltar utformas enligt tabell 5:2 och nedanstiendeanvisningar:21
tom:25.

:21

ALLMANT
Skyltar utfiirs tydliga och bestiindigasamt monterasfast och viil synliga.

:22

FORM
Skylt utfiirs rektangukir.

t23

FARG
Skylt som beskrivermateriel,komponenteller utrustningskall ha vit text
pi griin botten. Skylt som angerfara eller risk vid skyddsrumsdriftskall
ha svarttextpi gul botten.

zA

TEXT
Skylttextutf<irsmed gemenabokstdveroch versalsom begynnelsebokstav.
Typsnittetskall vara Sisnegeller Sisposenligt SIS 030011. Tre bokanvdnds:
h - 8, 15 och 25 mm.
stavshcijder

225

STORLEK
Skyltensstorlekbestdms
enligtfig 5:25.

44
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Skyddsrum

E

-J-ln+

Fig 5:25 Skylt. Princip

Tabell 5:2 Skyltfdrteckning

Placering

Skylt Text
nr

Bokstavs- Fdrg
h6jd

I

Skyddsrum

25 mm

Vit te.xt
pa gron
botten

Utanfcir skyddsrum. Pi vziggen
vid handtagssidan intill
ingingen

2

Sandfilter

25 mm

Vit text
pi gr<in
botten

Utanfijr skyddsrum vid sandfilter

Skyddsrumsutrustning

15 mm

Vit text
pi grdn
botten

I skyddsrum.
Pi vdggenvid
handtagssidan
intill ingSngen

Utrustning
och inredning
till detta
skyddsrum
f i n n si r u m . . .
byggnad......
Se plan
- --'i
----l
l
r (Enkel plan) I
r

L-------t

Anm

Endast om skyddsrumsutrustningen
fcirvaras pi annan
plats dn i skyddsrummet.
Pi planen anges
dels beldgenheten
av skyddsrummet,
dels beldgenheten
av skyddsrumsutrustningen
Bokstavshtijd pi
planen 8 mm.

l

Skyddsrums- 15mm
utrustning

Vit text
pi gr,ijn
botten

Utanfcir skYddsrumsftirrid.
Pi viigg, vid
handtagssidan
intill ing6ngen

Utrustning och 15 mm
inredning fiir
skyddsrum....
i byggnad....

Vit text
pi grcin
botten

I skyddsrumsf<irrid.
Pi viggen ovanftir utrustningen

Endast om skyddsrumsutrustningen
frirvaras pi annan
plats dn i skyddsrummet.
Vid f<irvaring av
flera utrustningar i samma ftirrid
skyltas varje utrustning f<ir sig.
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Skylt Text
nr

Bokstavs-F:irg
hiijd

Placering

Anm

6

F&r inte iippnas vid
skyddsrumsdrift

15 mm

Svart
text pe
gul botten

I skyddsrum.
Vid extra
cippning

7

Platsfrir TC

15 mm

Vit text
pi griin
botten

I skyddsrum.
Pi.rbggen, vid
varje TC-plats

8

Fldkt vevas
till....
m3/min

15 mm

Svart
text pi
gul botten

I skvddsrum.
Pi viiggenvid
sandfilterflAkt

Endast vid sandfiltersystem
(Ifr :1224K)

9

Plats fijr
fl?iktaggregat

8 mm

Vit text
pi gr<in
botten

I skyddsrum.
Pir viiggen vid
fldktaggregat

Endast om
flikt demonteras i fred

10

Dold ventilationscippning.
Tillsluts vid
skyddsrumsdrift

15 mm

Svart
text pi
gul botten

I skyddsrum.
Vid dold ventilationsiippning

Endast om ventilationscippning dtiljs
vid fredsanvindning

Avstdngningsventil f<ir
fredsavlopp.
Tillsluts
vid skyddsrumsdrift

15 mm

Svart
text pi
gul botten

I skyddsrum.
Pi v?iggen,vid
avstdngningsventil fiir
fredsavlopp

Endast vid
shrskilt
avlopp ftir
fredsanvdndning

Avstdngbar
golvbrunn.
Fir iippnas
endast vid
spolning

15 mm

Svart
text pe
gul botten

I skyddsrum.
Pi viiggen, vid
avstdngbar
golvbrunn

Avstdngningsventil fiir
golvbrunn.
F6r iippnas
endast vid
spolning

15 mm

Svart
text pi
gul botten

I skyddsrum.
Pi viiggen, vid
avstbngningsventil fcir
golvbrunn

Alterntiv
till skylt 12

Endast om riirgenomfciring
i reserv
anordnas

11

12

l3

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

14

Rcirgenomfiiring
(reserv)

8 mm

Vit text
pi griin
botten

I skyddsrum.
Pir vhggen,vid
extra r<irgenomfciring

15

Huvudledning
till skyddsrum.

8 mm

Vit text
pi grrin
botten

Utanfitr skyddsrum. Vid kopplingsdosan fdr
huvudledning
till skyddsrum

Area Beteckning
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Text

Placering

Anm

Vit text
pfl griin
botten

I skyddsrum.
Vid brytare
fiir fredsinstallation
som skall demonteras

Endast om det
finns elektrisk
fredsinstallation som mAste
demonterasvid
iordningsthllandet av
skYddsrum

Endast om kabelgenomfdring i
reserv anordnas

Bokstavs- Fiirg
hdjd

l6

15 mm
Strdmbrytare
fiir fredsinstallation.
8 mm
Vid iordningstbllande l6ses
brytaren i fr6nslaget liige varefter ledningel
demonteras
fram till kopplingsdosa

t7

Kabelgenomfiiring
(reserv)

8 mm

Vit text
pi grcin
botten

I skyddsrum.
PA vdgg, vid
extra kabelgenomfiiring

18

Radio
Skyddsrum

8 mm

Vit text
pi griin
botten

I och utanf<ir
skyddsrum.PA
vaggen, vid genomfiiring fdr
antennledning

l9

TElefon
Skyddsrum

8 mm

Vit text
pA grtin
botten

I och utanfiir
skyddsrum.
PiLvliggen, vid
genomfiiring
fcir telefonledning

:3

KORROSIONSSKYDD MM
Skyddsrumsdetalier ytbehandlas mot korrosion m m sA att deras
funktion siikerstiills.
med en livsliingdav minst 50 ir efterstriivaspi ingjutKorrosionsskydd
ningsgods.
Korrosionsskyddmed en livsldngdav minst 25 ir efterstrtivasftir iivriga
delar.

:31

FdRBEHANDLING

OCH MALNING

Tdtningslister och ventiler fir inte bestrykas si att deras funktion dventyras. M:irkplitar eller motsvarandefir ej iivermilas.
Stildetaljer fdr inte vara mer korroderade dn vad som motsvarar rostgrad
C enligt SIS 05 59 00 fiire behandling.
Ytor som skall motgjutas milningsbehandlas ej.
Ingjutningsgods rengcirs fiire ingjutning. Godtagbar rengtiringsgrad ar St 2
enligt SIS 05 59 00.
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VARMFORZINKNING
F<jljandedetaljer varmf rirzinkas:
Pumprrir med lock till sandfilter
Karm till cippningsom igens:ittsmed betongelement
Luckor typ GSL och GSLO
Ventil med skyddsplit
Varmfiirzinkning utfcirs enligt SMS 2950 och Korrosionsinstitutetskvalitetsnorm K6212. Betrdffande zinkskiktets tjocklek giiller tjockleksklassA
frir st6ldetaljer med tjocklek ijver 5 mm gnligt HusAMA 1972. Yarm'
f<irzinkningutf,ijrs hven pA dold yta.

:33

INOLJNING
Glidytor, giingor-o d inoljas.

48
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Kommentarer

5K
: l lK

UTRUSTNING

M M

Skhrmviigg, dcirr och tak till TC utfcirs si att snabb montering mdjliggtirs.
Fijr att tillfredsstiillande ventilation av TC skall erh6llas btir antingen
skirmvhgg som vetter ut mot skyddsrummet ansluta till skyddsrumstak
eller TC-avdelningen fiirses med separat tak.

:l2K

Vattenkdrl bcir ha 9n volym av c:a 50 I och vara ldtt hanterbart.

:14K

Finns motsvarande utrustning fiir fredsdndamil inom byggnaden eller
anldggningen behiiver materialen inte anskaffas siirskilt ftir skyddsrummet.

:142K

Betrdffande rdddningslina hhnvisas i tilldmpliga delar till statens brandinspektionsmeddelande1968:9

:143K

JHK - den av de stcirre jdrnhandlarna och Lindahl & Nermark AB
utgivna j:irnhandlarkatalogen,t 973 irs upplaga.
SMS - Sverigesmekanfdrbundsstandardcentral.
Krokar ftir upphdngning av personlig utrustning kan lzimpligen monteras
pi brddor (c:a 10 krokar pi varje briida) vilkas fastsdttningpi skyddsrumsvtigg fijrbereds. Krokarna bcir f<irdelas jdmnt dver skyddsrummet'

:15K

Ordinarie tdtningslister till dtirrar typ ND och NSD, skjutbart vhggelement och luckor typ GSL och GSLO sitter klistrade pi plats. Extra
tiitningslister fiirvaras tillsammans med civrig skyddsrumsmateriel'

:3K

Fcir vissa detaljer ghller krav pi typbevis jfr 4:0 varigenom dven vissa
krav pA korrosionsskydd, f:irgvidhiiftning och brandskyddsmilning iit
beaktade.
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Sakregister
Begreppsftirklaradetermer kursiv stil
allmdn samfdrdsel,behovsberdkning
anslutande konstruktionsdelar
byggnadslov
ansiikningshandlingar,
antennledning,genomf6ring
anvisningar for liisaren
armeringsmdngd
-kvalitet
-pikdnningar
avlopp, f redsanvdndning
, genomgiende
, skyddsrumdrift
avstdngningsventil,avlopp
. rcirledning
avstend, mellan skyddsrum
, till skyddsrum
avs:ikring,el

l:21,2:lll
3:52
O : 4 1l,: 4
4:36
0:6
3:51
I
3 : 3I
3:32
4:233
3 : 5 1 74, : 3 4
4:2t2
4:233
4:21
2:23
2:221
4:312

tirklaringar
begreppsf
begrdnsningsvrigg
bekliidnad
belysning
berdkningsmetod
besiktning
betongkvalitet
-pikdnningar
bostdder,behovsberdkning
brandmateriel
brandtekniskakrav
bussterminal,behovsberikning
butik och varuhus, behovsberrikning
byggnadslov
byggnadsndmnd
biirandesystem

O : 6 44, : l l
3:21,3:22,3:5ll
2:6, S:7
4:34
3:42
l:5
3:31
3:32
l:25,2:ll5
5:142
2:61
l:21,2:lll
l:24,2:ll4
l:4
0:31,0:41
t:41
0:22
O:21
, : 5l , 0 : 5 2
O : 20, : 3 2 0

civilf iirsvarskungtirelsen
civilfiirsvarslagen
civilf iirsvarsstyrelsen
demontering
dimensioneringsregler
d<irrar

1:63
l:4
3 : 5 3 4S, : 5 1 , 2 : 3 1 .
2:333,2:41

el

4:3
4:312
4:314
4:32
0:65
4:l2l
l : 2 1 ,2 : l l l
2:124,4:1215
2:124,4:1224
3:514
l:6,S

, avsdkring
, fredsanviindning
, ledningar och centraler
enheter
FAG-system
f lygplats, behovsber:ikning
lliiktaggregat
lliikt liir sandlilter
fogar
fredsanvdndning
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f p e ds l a s t f a lI
f r e d s v e n t il a t i o n
f rinluf tsiippning, -kanal
fiinster
fiirkortningar
fiilriid
fiirvaring av utrustning
fcir-zinkning

3:2lK
4:13
4 : 1 2 1 84, : 1 2 2 7
2:42,S:52
0:66
2 : 1 2 55
, :16
5 :l 6
5:32

ga sfiing
g a s sk y d d s m a t er i e l
gemensamt skyddsrum
genomgiiende ltirledningar
golvbrunn
g o l v k o n s tr u k t i o n
s()lrvtui skl'ddsrum
- rl u n d p i i k i i n n i n g a r
gliinslastteoli
-r:iingavstirnd

2:122,2:5
4:O
1:3
4:212
4:231
3:43
0 : 6 4 2 ,l : 6 3
3:322
3:42K
2:221,

hamn. behovsberiikning
hotell och pensionat, behovsberrikning
Ituslti)jd
h u v u d r i t n i n , c a r ' ,b y g g n a d s l o v

1 , : 2 12, : 1 l l
l:23,2:ll3
0:643
l:4

indelning. litterering
industriell anliiggning, behovsberiikning
i n f i i s tn i n g a r
ingjutningsgods
i n o lj n i n g
inrymningsvrig
i nstallationer
i o r c l n i n g s t i i l l a n d ea v s k y d d s r u m
isolering, viirme

0:62
l:22,2:ll2
3:535
3:517
5:33
2:3
4
l:62, l:63, hiifte I bil 2
2:62

jiilnviigsstation. behovsbenikning

l:21,2:lll

k u b el g en o m f t i r i n g
kanal fiir filtrerad luft
klosett
k o n s tr u k t i v t u t f t i r a n d e
kontor. behovsberiikning
korrosionsskydd
k lympsprickor
k-vrirde
kiil larmu lsgenombrott

4 : 1 2 1 74, : 3 3
4:1223
5 : 1 1 ,2 : 1 2 3
3:5
l : 2 4 ,2 : l l 4
5:3
3:515
2:62
2:321K

lagstiftning
lastantaganden
Iucka
Iuftintag
Iuftningsanordning
I iin sstyreI se
l<is trciskel

0:2
3:21
) . 7 ) ) J . ? . 7 77 . 5 1 4
4:1211, 4:1221
4:23f
O:32.O:42
1.11? ?.5?4

matelial i skyddsrum
material kvalitet
mellanvii,eg
m i n i m i d i m e n s i o n er
minsta armeringsmiingd
monterbar pelare
myndigheter

2:6, S:7
3:31
3:512
3:22
3 : 5 1I
3:533
0:3
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milning

5:31

normlast

3:21

oljelagringsanliiggning
ombyggnad

hiifte I bil I
l:2

planform
platsantal
pfillaster

2:251
2:ll
3:323

rad- och kedjehus,behovsberdkning
reservutgeng
rostskydd
rumshiijd
rcirdimensioner
rtirgenomfciring
rcirinstallation(ej avlopp)
riirledning, genomgiende
. i utrymningsvdg
, under skyddsrum

l:26
2:32,3:511
5:3
2:252
4:2ll
4:21
4:21
4:212
4:213
2:243

samlingslokaler
sandfilter
sandlilterf liikt
sandfilte rsystem
sjukvirdsmateriel
skjutbart viiggelement
skrivsdtt
skyddsfi ltc r (F AG -l il ter)

l:26
3 : 5 3 2 .4 : 1 2 2 2
4:1224
4:122
5:l4l
2 : 3 3 3 ,2 : 4 1
0:6
4:1214

skyddsrunt
, allmiint
, form
, i byggnad
, enskilt
. fredsanvhndning
, friliggande
, gemensamt
, golvyta
, llige
, normal
,irad
, utrymme under
skyddsrumsbyggnadsskyldighet
skyddsrumsort
skyltar
smdrjning
storheteroch enheter
stigschaktvid reservutgAng
storlek
storleksbegriinsning
strcimstillare
strilningsskydd
stiitvdgsventil

0:641
0:641
2:25, S:4
O:641,2:2ll
0:641
l:6, S
O:641,2:212
1:3
O:642
2:2, S:4
0:641
'r')a) T\'r)
2:243
l:1, l:2
l:1
5:2
5:33
0:65
2 : 3 2 5 ,3 : 2 1, 3 : 5 3 1
2:l
2:13
4:344
2 : 3 2 2 ,4 : 1 3
4:1213

tappstiille
telefonledning,genomfiiring
tilluftsdon
tilluftskanal
tillirten pikdnning

4 : 2 3 ,5 : 1 3
4:36
4:l2l6K
4:1216
3:32
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torrkloselt
tunnel vicl reservutgiing
typbevis
t ypgodkrinnande. byggnadslov
t i i t n i n g s ll i i n s
tiitningslister

2:1235
, :ll
2:325,3:21, 3:531
0:515
0:515
4:1212
5 :l 5

rundertak
tuntlelvisningrsanstalt. behovsberiikning
tt tal ttf t
utlustning
tulr),nrmesbehov
utrymningsviig

S:7
l:23,2:ll3
4:ll
5:1
2:12
2;3, 2:331

r,:rpenlastfall
valnrftilzinkning
vatten
vattenkiirl
ventil. avstiingning
ventilation
v e n t il a t i o n s k a n a l
venti lationssystem
verktyg
VVS-handlingar, byggnadslov
valdanstalt. behovsbelrikning
viilme. vatten och avlopp
vii rnreisole ling
viigguttag
vlirme
viilmedon

3:21
5:32
4 : 2 3 ,5 : 1 2
5;12
4:21, 4'.213
4:l
4 : 1 2 2 34, : 1 3
4:12
5:143
lt4
l:23,2;ll3
4:2
2:62
4:35
4:22
4:22

ytbehov
ytskikt
ytterviigg. viirmeisolering

2:12
2:6, S:7
2;62

dppning. extla
. ordinarie
iiversviimning
i i r'( | t r )' c k sn t i i t tt t'.'
i r ( r t | ! ' ( k s r . ' n t iI

2 : 4 , 3 : 5 1 6 4, : 1 3
2:1, 3'.516
2:242
4:1217,4'.1226
4:1219,4:1228
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