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Civilfijrsvarsstyrelsen meddelar- i awaktan pi riksdagensbeslut om ersdttning fiir skyddsrumsmerkostnaderm m (prop 1978F9:l) - med stijd av
48 $ civilftjrsvarskungdrelsenfiiljande bestdmmelserutgiirandefijrhands"Tekniska bestlmmelser fiir skyddsrum - 1978
upplaga av publikationen
lrs upplaga" (T878) att gdlla from den I juli 1978tills vidare. TB78
innehiller kompletteranderegler till Svenskbyggnorm i form av fiireskrifter, rtd och anvisningarsamt kommentarer.
I enlighet med ftirfattningssamlingsfdrordningen(SFS 1976:725)inordnas
civilfijrsvarsstyrelsensbestdmmelserfrom den I januari 1978i Civilfijrsvarsstyrelsensfiirfattningssamling,CFS. Fiireliggandefiirhandsupplaga
har beteckningenCFS 1978:.2Al.
TB 78 skall tilliimpas pfl skyddsrum som byggs enligt civilfdrsvarslagen
(1960:74)i desslydelse efter 19756rs dndringar(omtryckt 1975:712).
Civilfdrsvarslagen innehtller vissa regler fiir uttagande av skyddsrumsavgift. I ovan ndmnda proposition ftjreslts att bestdmmelsenom
skyddsrumsavgifttas bort. I dennafijrhandsupplagaav TB 78 har ddrfdr
ingareglerom skyddsrumsavgiftinfijrts.
1974hrs upplagaav tekniskabestdmmelserfiir normalskyddsrum,T874,
(publikationen6.06.02-31FK -- 34FK) upphdvs men skall tilltimpaspfl
skyddsrumsom byggs enligt civilfiirsvarslageni dessdldre lydelseenligt
iivergingsbestdmmelsertlll 1975irs dndring av civilfijrsvarslagen. Dessa
innebdrfiiljande. Om uppfdrandetaven byggnadpAbiirjasfiire den I juli
1979skall den dldrelydelsenav lagengiilla.Om uppfdrandetav en byggnad
pibiirjas efter den I juli 1979menbyggnadslovellergodklnnandeenligt33 $
civilfijrsvarslagensiiks fijre den 1 juli 1979fir den dldre eller den nya
lydelsenvalfritt tilliimpas. Om byggnadsloveller godkdnnandeenligt 33 $
civilfbrsvarslagensiiksefter den I juli 1979skalldennya lydelsentilllmpas.
I TB 78 har hdnsyn ej kunnat tas till under 1977plgilende arbetenmed nya
fdr bdrandekonstruktioneroch i anslutninghdrtill
allmdnnabestdmmelser
ftir betongkonstruktioner.
framlagtfiirslagtill nya bestdmmelser
Utarbetandetav TB 78 har skett efter samrid med statensplanverk samt
andramyndigheteroch organ.
CIVILFORSVARSSTYRELSEN
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Fdreskriftermarkerasmedgritt bandtill vdnsterom texten
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:l

ANMALAN OM BYGGANDE INOM SKYDDSRUMSORTSAMT
SKYDDSRUMSBESKED

:10

FORTEXT
Avser nigon att uppfiira ny anldggningeller byggnadinom skyddsrumsort,
skall han anmdladetta till kommunen. Det Aliggerkommunen att ldmnaden
som har gjort anmdlanbeskedhuruvida skyddsrumskall anordnasi anllggningen eller byggnaden och, om s6 dr fallet, uppgift om det antal
personersom skallberedasplatsi detta.
Avvikelsefrtn beskedsomavsesi fdrsta stycketflr giirasendastom
l. den somhar gjort anmdlanmedgiverdet,
2. byggnadsloveller godkdnnandeenligt 33 $ andrastycket icke har sdkts
inom tvfl 8r frin beskedetsdageller
3. i friga om anldggningeller byggnad som tillhiir statenuppftirandet icke
har pibiirjats inom tid som sdgsi 2.
Vad i denna paragraf sdgsom uppfiirande av ny anldggningeller byggnad
skalldvengdllatillbyggnadav befintliganldggningellerbyggnad.(32$ cfl)

:ll

ANMALAN OM AVSIKT ATT UPPFORA NY ANLAGGNING ELLER
BYGGNAI)
Anmdlan om avsikt att uppfiira ny anldggningeller byggnadeller att gdra
tillbyggnad av befintlig anliiggningeller byggnadskall innehilla de uppgifter
som erfordrasftjr att bedcimabehovetoch ltimplighetenav att ddri anordna
ldge.
skyddsrum.Till anmdlanbifogassituationsplansomvisarbyggnadens
Anmdlangiirs av sivdl enskild som landsting,kommunaleller statligmyndighet.Fdr militdr myndighetgdllersdrskildabestdmmelser.
Kommunen behijver fiir sin priivning av anmdlan uppgift om det
som den planeradebyggnadenftjranlebehov av skyddsrumsplatser
viningsyta,ftirdeder. Detta behovberdknasnormaltur byggnadens
lad p6 olika iindamAl.
Ar det uppenbartatt antaletpersoneri byggnadeneller anldggningen
kommer att avvika frfln tillbmpad norm redovisas6veni anmdlanhur
mtnga personersomnormaltberdknasvistassamtidigti anlbggningen underdagrespektivenatt.
Kommunen behiiver fijr sin priivning dven veta om byggnadendr
liimplig att anordna skyddsrum i. D[rfiir skall i anmdlan uppgift
ldmnasom byggnadenplanerasft kdllare och om byggnadenplaneras
uppfiiras till nigon del med bdrandevdggarav betong'
Dessutombijr andra handlingar av vdrde fiir kommunensstdllnings-

t9
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tagandebifogas,tex fiirslagsritningareller skisseriiver byggnaden
eller anldggningen.
Anmdlan giirs ldmpligen pt formuldr som tillhandahills av kommunen.
:12

SKYDDSRUMSBESKEDETSINNEHALL
Av skyddsrumsbeskedet
framgir om skyddsrumbehiiveranordnas
eller inte.
Skall skyddsrumanordnasangesdven:
a) antaletskyddsrum,
per skyddsrum,
b) antaletskyddsrumsplatser
c) om skyddsrummet skall ftirliiggas i byggnad som, dven om
skyddsrumej kr[vts, skulleutftjrts medbdrandevdggarav betong
eller i annanbyggnad,
d) den ersettningsom byggnadens
dgaredr berdttigadtill i ett angivet
kostnadsldgesamt
e) skyddsrummetseller skyddsrummens
identitetsnummer.
Uppgiften enligt punkt c) har betydelse vid berdkningen av den
ersdttningbyggnadensdgaredr beriittigadtill.
Beskedetkan dven innehtlla andra uppgifter som den byggandehar
att b€akta.Det kan tex omfatta en preciseringav i vilken byggnad
skyddsrummetskall anordnasom byggnadsftiretagetinnefattar flera
byggnadereller uppgift om varifrin de skyddssdkandefijrvdntas
komma.

:13

SKYDDSRUMSBESKEDETSGILTIGHET
Skyddsrumsbesked
upphiir att gdllaom:
a) nytt beskedutfIrdas,
godkdnnandeenligt :20 inte har
b) byggnadsloveller ldnsstyrelsens
siiktsinom tvi 6r frAn beskedetsutfdrdande,
c) i friga om anl[ggning som tillhiir staten uppfiirandet inte har
pibtirjats inom tvi 6r frAn beskedetsutfdrdande eller
d) byggnadsobjektetfijrdndratsvdsentligtjiimfiirt med det som redovisatsi anmdlanenligt :1l.
Till vlsentlig ftirdndring enligt punkt d) ovan hdnfiirs sldan [ndring
att det egnabehovetav skyddsrumsplatser
dndratsmed mer an llVo
eller att ldmplighetenatt inrymma skyddsrurnibyggnadenpiverkats.
Jiimfiir de uppgifter som skall ldmnasenligt : I L
Skyddsrumsbesked
kan bndrasom kommunenoch den byggande[r
iiverensom detta. En dndringkan tex f6ranledasav att byggnadsfiiretaget fiirdndrats vdsentligt jiimfiirt med tidigare anmdlaneller att
den byggandevid fortsatt projektering finner att antalet platser biir
dndras.Sldan dndringmlste bekrbftasmednytt skyddsrumsbesked.

20

TB 78

l:2

Aven en omftirdelning av skyddsrumsplatsermellan olika skyddsrum inom sammabyggnadm8stebekrdftas med nytt besked.
PROVNING AV SKYDDSRUMSARENDE

:20

FOR.TEXT
Fiireligger skyldighet att sijka byggnadslov fiir anldggningeller byggnad
att vid prtivning
inom skyddsrumsort,ankommerdet pAbyggnadsndmnden
iiverensstdmmer
av ansiikan om stdant lov tillse, att byggnadsfiiretaget
i 29 och 30 $$ och med
med beskedenligt 32 $ samt med bestdmmelserna
stiid av dessameddeladefiireskrifter.
Vill n&gon,d6 skyldighetej fiireliggeratt sijka byggnadslov,utftjra sidant
byggnadsfiiretagsom avsesi 32 $, flliggerdet honom att i fiirviig inhdmta
i omfiirmdldahdnseenldnsstyrelsensgodkdnnandeav byggnadsfiiretaget
tillhtir
staten.
som
ifriga
om
byggnad
den, dock ej
Fiireliggerej beskedenligt 32 $, ml byggnadsloveller godkdnnandeenligt
andrastycketej meddelas.(33 5 cfl)'
Kommunenhar s8ledesskyldighetatt i sambandmed byggnadslovsom skyddsrumfiiljs.
prtivningkontrolleraatt bestdmmelserna
Landsting dr befriadefr8n skyldighet att siika byggnadslov.Befrielse
frtn skyldighet att siika byggnadslovgiiller ocksi fijr vissa industriomrlden. Enligt 33 $ cfl fiireligger dock i sldant fall skyldighetatt
inhdmta ldnsstyrelsensgodkdnnandeav byggnadsfdretageti frtga
om skyddsrum.
Om statenuppfiir anliiggningellerbyggnaderfordrasej byggnadslov.
fiiljs ndr anKommunenfiirutsdttsbevakaatt skyddsrumsbeskedet
mdlanom byggstartgtirs enligt66 $ byggnadsstadgan.
Det tligger ldnsstyrelsenatt tillse att statligamyndigheter,kommuner och enskildafullgiir sinaskyldigheterbetrdffandecivilfiirsvaret.

:21

BYGGNADSLOVSHANDLINGAR
Skyddsrumsutfijranderedovisasi byggnadslovshandlingar.
Av handlingarnaskall klart framgi skyddsrummetsplanldsning,konstruktion, antal platser, inredning,utrustning,installationersamt fdrsterkt utrymningsvdg.
godtas.
Fdljanderedovisningav skyddsrumi byggnadslovshandlingar
Av ritningarsom skallinldmnastillsammansmed ansdkanom byggnadslov
- dvs i skede I enligt SBN - framgtr antal platser, skyddsrummetsplanliisning,reservutging,fijrstiirkt utrymningsvdgsamtluftintagsplacering.
Av handlingaroch ritningar som skall inldmnasftire arbetetspAbiirjandedvs i skede 2 enligt SBN - framgir skyddsrummets konstruktion samt
dessutombl a gasflngsstorlekoch utfijrande,antaltorrklosetteroch placeI Samtliga$-hdnvisningar
i lagtextenovan avsercivilfiirsvarslagen.

2l
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ring av dessa, skyddandevdggar och tak, typer av diirrar och luckor,
skyddsplfrtar och luckor fdr fredsventilation, fldktsystem och tillhiirande
komponentersplacering,ldgeav kopplingsdosa
fdr reservmatning,avstdngningsventiler pi vattenledningar, rdrgenomfiiringar, tappstdllen och golvbrunnar, monterbarapelare,infdstningardimensionerade
f6r vapenverkan
samt kabelgenomfiiringar fiir iivertrycksmdtare, antenn- och telefonledningar.
Handlingar giillande elinstallationerinldmnastill byggnadsndmnden
fiire
ptbiirj ande.
byggnadsarbetenas

:3

SLUTBESIKTNING AV SKYDDSRUM

:31

ALLMANT
# Ett skyddsrum skall besiktigastill alla delar innan slutbesiktningsbevis
utfiirdas. Om skyddsrummetkrdver byggnadslovutfijrs erforderliga besiktffi_1
i annat fall av ldnsstyrelsen.Vid vederbiirl$ ningar av byggnadsndmnden,
ande myndighetsslutbesiktningav skyddsrummetskall skyddsrumsmateffi
rielen vara monteradi erforderlig omfattning.
@^l
I slutbesiktningav skyddsrummetinglr kontroll av skyddsrummetstdthet
och kontroll av skyddsrumsritningen.
ptbtirjas biir samrtd skemellanbesiktningsInnan byggnadsarbetet
man och ansvarig arbetsledareom vid vilka tidpunkter anmdlningar
till besiktningarskall ske. Slutbesiktningav skyddsrumkan efter
iiverenskommelse
medbesiktningsman
delasupp i etappersi att t ex
monterbarapelarebesiktigasi en etapp samt ventilationssystemet
och skyddsrummets6thet i en andraetapp innan fredsinredningen
monteras. Ndr lokalen iir f:irdigstrilld fijr fredsbruk kan utrustning
mm kontrolleras. Skyddsfilter monterasej vid slutbesiktning.En
minneslistafijr slutbesiktningav skyddsrumfinns i bilagaB. Protokoll frin tdthetsprovningav skyddsrummetskall fcireliggavid slutbesiktningenav skyddsrummet,sebilagaE.

:32

SKYDDSRUMSRITNING
slutbesiktningav skyddsrumskall en skyddsrumsritningmed erfortrVid
derligaanvisningarftir skyddsrummetsiordningstlllandeinliimnasfiir arki-

ffij
'i@

pi sdttsombyggnadsndmnden
veringtill byggnadsndmnden
fiireskriver.En
arkivbestdndigomg6ngskall dessutomfdrvaras tillsammansmed skyddsrumsmaterielen.

godtasom den beskriverdet iordningstiilldaskyddsSkyddsrumsritningen
rummet. Pi skyddsrumsritningen
angessamtligade detaljersomangettsfiir
byggnadslovsritning
under :21. Ritningenskall dvenredovisavilken inredning och utrustning som f6r finnas kvar i skyddsrummetvid dessiordningstdLllande.
Skyddsrumsritningen
innehiller fiir skyddsrumvdsentligauppgifter
sammanstdlldapi en enda ritning. Dessauppgifter finns normalt pt

22
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finns i bilaett flertal olika ritningar.Exempelpl skyddsrumsritning
ga D.

:33

SLUTBESIKTNINGSBEVIS
Ndr ett skyddsrumdr slutbesiktigatoch godkdnterh8llerbyggnadens
i tvi exemplarav besiktigandemyndgareett slutbesiktningsbevis
dighet.

:4

ERSATTNING F6R SKYDDSRUMSBYGGANDE

:40

F6RTEXT
Den som anordnarskyddsrumdger enligt 53 $ cfl rdtt att av statsmedelfi
ersdttninghrirfijr. Ers[ttningensstorlekbestdmsav ldnsstyrelsenoch utbetalasefter slutbesiktningoch godkbnnandeav skyddsrummet.

:41

ANSoKAN OM ERSATTNING
Anstjkan om ersdttninggiirs pi det ena exemplaretav slutbesiktningsbevisetoch stdllstill lhnsstyrelsen.

:42

ERSATTNINGENS STORLEK
Ldnsstyrelsensunderlagfiir beriikningav ers[ttningenutgdrsav:
a) skyddsrumsbeskedet,
som anger
b) slutbesiktningsbeviset
- antaletersdttningsberdttigade
skyddsrumsplatser,
-om skyddsrummetligger i byggnad med bdrande vdggar av
betongeller i annanbyggnad,se :12,
-datum fcir slutbesiktningav skyddsrummetoch
- om byggnadensdgaredr mervdrdeskatteskyldig
ellerej'
c) av regeringenmeddeladebestdmmelserfiir berdkning av ersdttning
ortskoefficientfiir anpassningav ersbttningen
d) bostadsstyrelsens
till kostnadsldgetfiir orten samt
av ersdttningentill kostnadsutvecklingen.
e) index ftir anpassning
Ersdttning utgir hdgst fijr det antal platser som angetts i kommuenligt :12.
nensskyddsrumsbesked

:43

FTNANSIERINGUNDER BYGGNADSTIDEN
med byggUnder byggnadstidenfinansierasskyddsrumsbyggandet
nadskreditivenligtf iilj ande.
Finansieringutan statligtbostadsldn:
Fijr att en bank inte skall behijva tveka att ldmna ett mot skyddsrumsmerkostnadensvarandestiirre byggnadskreditivkan ftirvdntad
ersdttningspiirras som sdkerhetfiir en iikning av byggnadskreditivet'
Stdan spdrrninggiirs hos ldnsstyrelsenav byggnadens6gareoch
banken gemensamtndr byggnadslovethar beviljats. Ersdttningen

)a
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utbetalasi sidana fall till bankenndr skyddsrummetdr slutligtbesiktigatoch godkdnt.
Finan sieringmed stat ligt bostadslfrn :
Genomen dverenskommelse
mellanstatenoch affdrsbankernaldmfaststdllt l6nenar dessabyggnadskreditivtill av bostadsstyrelsen
underlagenligt prelimindrtbeslut om statligtbostadsltn.En schablonmdssigtbestdmdskyddsrumskostnad
medrdknasi lineunderlaget
vid detta beslut. Hdrigenom tdcker byggnadskreditivetmerkostnadenfdr skyddsrummet.Vid slutligtbeslutom bostadslinmedrdkvid berdkning
nas inte n5gotbeloppfdr skyddsrumsmerkostnaderna
av l6neunderlagoch pantvdrde.
FREDSANVANDNING

:50

FORTEXT
Skyddsrumbdr i fcirstahand anordnasi utrymme, som dr avsettatt under
Om detta ej kan ske,
fredstid anvdndasftjr annatdn skyddsrumsdndam8l.
biir skyddsrumanordnaspi sidant sett att det underfredstidkan anvdndas
fdr annatdndamll. (29$ cfl)

:51

ALLMANT
Fcjr flertalet verksamheterfinns miijlighet att vilja installationer,
inredning,beklddnaderoch ytskikt i ett utrymme si att anvdndning
av utrymmetftjr s6vdlfredsbruksomskyddsrumsbruktillfredsstdlls.
Det normalafiirfaringssdtteter att utrustningfdr fredsbrukgtirsldtt
demonterbarsi att den enkeltkan flyttas ut ndr skyddsrummetstdlls
iordning.Utrustningensom skall sittakvar vid skyddsrumsdriftskall
uppfylla infdstningskrav,brandkrav och andra krav betrdffande
byggnadsmaterial
och utrustningi skyddsrum.

:52

OFORANDRAD SKYDDSF6RMAGA
Fredsanvdndningen
av skyddsrumfir inte minskadessskyddsfiirmiga.
I befintligt skyddsrumfir t ex inte
golv eller tak
a) tas upp hil i skyddsrummetsbegrdnsningsvdggar,
gijras
pi
ingrepp
b)
bdrandekonstruktion, infdstningsanordningar
fiir skyddsrumsutrustning,
ingjutningsgods
eller ventiler,
c) hanteraseller fiirvaras radioaktiv,giftig, brandfarligeller explolukt eller ohdlsosamt
siv vara samtsldan vara som ser bestAende
stoft.
Utrustning,som skall sitta kvar vid skyddsrumsdrift,fir t ex inte
d)
e)
f)
g)
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hindra skyddsrumsventilationen,
hindraskyddsrumsavlopp,
lossnavid vapenverkaneller
uppta golvareautan att motsvarandetilldggsareagdrs till skyddsrummet.
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SKYDDSRUMS IORDNINGSTALLANDE
.ffiSkyddsrumskallkunna stdllasiordningav personerutansbrskildutbildning
fijr eller erfarenhetav sidant arbetemed hjiilp av till skyddsrummethiiran#
Ef
-$ de verktyg.ritningar.anvisningar
och skyltar.
Vid civilftjrsvarsberedskap,dvs ndr krig eller krigsfara fiireligger
eller efter order fr6n civilfdrsvarsmyndighet,skall skyddsrumiordningstdllasfcir sitt dndam6lgenomdgarensftirsorg.
Den materiel som behdver flyttas ut skall kunna demonterasmed
eller medextra
verktyg som normaltingir i skyddsrumsutrustningen
kompletterats
redskap eller verktyg som skyddsrumsutrustningen
med.

:54

TID F6R IORDNINGSTALLANDE
ffi Skyddsrumskallkunna iordningstdllasinom48 timmar'
Av detta fiiljer nedanstiende anvisningar och synpunkter betrdffande
och materielftir skyddsrummetsanvdndningi fredsskyddsrumsmateriel
tid.
Skyddsrumsmateriel:
Viss installationoch utrustningsom dr niidviindigftir skyddsrumsdriftfir
demonterasunder fredstid. Det giiller tex fllktaggregat, tilluftskanaloch
iivertrycksmdtare.Montering av sidan materielmiste kunna ske enkelt.
Monteringenkan underldttasgenom mdrkning ed. Demonteradmateriel
fijrvaras tillsammansmed skyddsrumsutrustningen.
fir ej demonteviss tungmaterielsomdr sdrskiltviktig fdr skyddsfiirmagan
ras underfredstid.Det gdllert ex skyddsdiirraroch skyddsluckorsomvdger
mer 5n 60 kg.
anviindningi fredstid:
Materielfdr skyddsrummets
Utrustning, bekliidnadinredningmm, som inte fyller de fdr skyddsrumsdrift uppstiilldakravenp5 brandsdkerhet,hflllfasthetoch infdstning,flyttas
ut ndr skyddsrumstdllsiordning.
Att stiilla iordningett skyddsrumkan vara en besvdrliguppgift. Fiir
att inom 48 timmar hinna med att sdtta igen iippningar, montera
pelaremm krdvs d6rf6r att tillrdckliga anvisningarfcir arbetetsbedrivande finns och att man genom god planering nedbringatomfattningen av detta arbete si mycket som miijligt. Materiel som skall
demonterasvdljs med hdnsyn hiirtill. Detta giiller siviil liis som fast
inredning,tex mattor, textilier, bord, stolar, innervdggar,fdnster,
hyllor, maskiner osv. Ddrr- eller ftinsterkarm av trd kan i allmdnhet
sitta kvar sivida den inte hindrar monteringenav den igensdttning
som skall anvdndasvid skyddsrumsdrift.
Stdrre maskineroch installationerfiir fredsanvdndningkan normalt
och mtste d?irfiirflytej fdstasin tillfiirlitligt i skyddsrumsstommen
tas ut vid iordningstdllandetav skyddsrummet. Detta kan medfijra
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problem som gcir att sidana ftjremil i allmlnhet ej biir placeras i
skyddsrum.Stora,tungaeller iimt8ligavaror kan ocksi varaol6mpliga att lagra i skyddsrummed hdnsyn till svirigheternaatt snabbt
flytta ut dem.
:6

ANSVARIG TON VANO OCH UNDERHALL
ff Byggnadensdgareiir skyldig att virda och underh6llaskyddsrummetoch
ffi dessutrustning.
I ersdttningenfiir skyddsrumsbyggande
ingir ett beloppftir framtida
vird och underhill av skyddsrummet.Agaren av en fastighet 6r
skyldig att kunna stdllaiordning skyddsrummetinom de angivna48
timmarna och att underhilla skyddsrummetsi att detta dr mtijligt.

: l

UNDANTAG FRAN BESTAUUTT,SNNN,I
Ldnsstyrelsedger medgiva undantagfr6n fiireliggandetekniska bestdmmelser
fiir skyddsrum.Undantagfir dock endastmedgesfrAn byggnadsffi
g$tekniska bestdmmelseroch i den min det kan ske utan eftergivandeav
# skiiligaansprik p8 skyddsfiirmtga.
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PLANERING
Fijreskriftermarkerasmedgritt bandtill vdnsterom texten
Rld och anvisningarsaknargritt band
Kommentarermarkerasmed vdnsterindrag

STORLEK
:ll

STORLEKSBEGRANSNING
ffi Skyddsrumgessidan storlekatt avseddskyddsfiirmigaerhtlls'
En total rumsareaav hiigst 160m2godtasi skyddsrum om det ovanfdr hela
finns ett annattak ellerbjiilklagvarsiiverkantliggerminst
skyddsrumstaket
ijverkant.
3,0m ijver skyddsrumstakets
En total rumsareaav hiigst 108m2 godtasi skyddsrumom sldant skydd
saknas.
Minbomber dr konstruerade s8 att de, ndr de trdffar ett fiiremal,
antingenbriserar (exploderar)iigonblickligeneller med en viss fiirdrtijning. vid skyddsrum med ovanfiirliggandevaningar erhalls
skydd mot skador av bomber med iigonblicksbrisadgenomatt ovanfiirliggande byggnad initierar brisaden som ddrigenom intrdffar p5
visst avstind frtn skyddsrummet.Det b6r observerasatt envaningsbyggnadmed minsta rumshiijd enligt SBN kan ha fiir litet avstand
mellan skyddsrumsbjiilklag och takkonstruktion fiir att den sttirre
rumsareanskall f6 tilldmpas. Tak som initierar brisaden kan tex
utgcirasav en konstruktion i trd eller pl&t.
En total rumsareaav 160m2berdknasge utrymme fiir 180skydds'
rumsplatseroch 108m2fiir 120platser.vid 180respektive120platser
utnyttjasfliiktar m m oPtimalt.

:12

ANTAL SKYDDSRUMSPLATSER
Skyddsrumanordnasfiir det antalpersonersomangesi skyddsrumsbeskedet.

:13

UTRYMMESBEHOV

:131

ALLMANT
ffi Skvddsrum skall bereda tillriickligt utrymme ftir avsett antal skyddskommer areafiir
fr stit anOe,gasfang.TC, installationeroch fiirrld. Ddrtill
vid
skyddsrumsdrift'
kvar
vara
skall
som
]$ fredsutrustning

:132

AREA PER SKYDDSRUMSPLATS
gesen areaav 0,75m2.
Varje skyddsrumsplats
Detta reglerasi l0 $ fijrordningenom skyddsrumsplan'

:133

GASFANG
Betrbffandeantaloch storlekav gasftng, se:4.
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Permanentgasfing utfijrs si litet som miijligl. Ett monterbart gasftng som betjdnar htigst 200 skyddsrumsplatserupptar ca 1,2m2och
ett monterbartgasfing sombetjdnarfler dn 200platserca 2,4m2.
:134

TORRKLOSETT
En areaav 1,5m2fiir varje torrklosettgodtas.
En torrklosett erfordras fiir varje pAbiirjat 3O-talskyddsrumsplatser
enligt :7.

:I35

FLAKTAGGREGAT
En area av 3 m2ftir varje fliiktaggregatgodtas.
Utrymmet fiir fliiktaggregatetinkluderar dven betjdningsareafiir tvl
personervid handdriftav aggregatet.
Ett fliiktaggregat erfordras fiir varje p&btirjat 60-tal skyddsrumsplatserenligt4:.125.

:136

rdmAo
En area av 0,5 m2 ftir varje ptbiirjat 30-tal skyddsrumsplatsergodtas fiir
fiirrAd.
Fiirrldsarean avsestdcka utrymmesbehovetvid skyddsrumsdrift fiir
personligatillhiirigheteroch viss del av skyddsrumsutrustningen
sisom vattenkdrl,verktyg mm. Angtende fiirvaring av skyddsrumsmaterielen
i fredstid,se5:15.

:2

LAGE OCH FORM

:21

ALLMANT
anger.
ffi Skyddsrumanordnasddr skyddsrumsbeskedet
Placeringenav skyddsrummetdr i princip valfri inom de grdnsersom
skyddsrumsbeskedet
anger.

:22

SKYDDSRUMI FLERA VANINGAR
Skyddsrum utfijrda i flera v5ningargodtasantingensomtvtvtningsskyddsrum eller som separataskyddsrumovanp&varandra.
Tvdvdningsskyddsrum:
Ett skyddsrumfir anordnasi tv6 vtningar medmellanliggande
bjiilklag och trappa inom skyddsrummetsbegrinsningsvdggar.
Separat a skyddsrum ovanpd varandra:
Separataskyddsrum kan placeras i grupp ovanpl varandra. I detta
fall finns ingen fiirbindelse mellan vtningarna inom skyddsrummens
begrdnsningsv[ggar.
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TILLGiNGLIGHET
fiir vilka
Skyddsrumplacerassl att det snabbtkan nls av de skyddssiikande
det 6r avsett.
Skyddsrum placeras st att tillgiingligheten fijr alla skyddssiikande
kan slkerstallas vid skyddsrumsdrift och st att det snabbtkan nls av
skyddssiikandeslviil fr8n den egnabyggnadensomutifrln'

:24

SKYDDSRUM I GRUPP
Skyddsrumsgruppsstorlek begransasfiir att minska risken fiir samtidig
utslagningav flera skyddsrum'

ffi

i en och samma
vid skyddsrumi gruppgodtashiigst900skyddsrumsplatser
grupp.
Skyddsrumfflr placerasintill varandraeller ovanpi varandra.Mellan
skyddsrummed gemensamviiggtilllts iippning, se:.322'

:25

AVSTAND MELLAN SKYDDSRUMSGRUPPER
varandrasi att
ffi Skyddsrumsgrupperplaceraspi minst 20m avstandfrin
begrdnsas.
# .irt.n tti. ra.tiCig utslagningav flera skyddsrumsgrupper

:26

LAGE MED HANSYN TILL FARLIG VERKSAMHET'
OVPNSVAUNINGSRISKMM

:261

FARLIG VERKSAMHET OCH FARLIG VARA
frtn verksamhet,vara eller
ffi Skyddsrumavskiljs pi tillfredsstbllandesdtt
4i annatsom kan medf6rafara fiir de skyddssijkande.
Vid ett horisontelltavstind av minst 15m mellan skyddsrummetoch den
farliga verksamheteneller motsvarandebehiiver ingen extra ltgdrd vidtas.
Mindre avstlnd godtas om skyddsrummet avskiljs fr&n utrymmet enligt
3:41 samt invallninganordnasom utrymmet innehiller brandfarligvltska
ed.
Behillare medbrandfarligeller i iivrigt farlig vdtskaovanfdr skyddsrumflr
ej fiirekomma.
verksamhet, vara eller annat som kan medfiira fara ftir de skyddsstikandekan t ex varaundertryck st&endekdrl, riirledningftir hetvatten under tryck (dver 90'C), undercentrali fjdrrvirmesystem(gdller
inte vanliga vdrmepannormed iippet systemeller dlrmed ur s6kerhetssynpunktjiimfiirligt system),fiirr5d av olja, kemikalier,gasbehtllare eller transformator fdr hiigre sp[nning iin 400V'
Invallning kan tex ske genom att t6ta och tillriickligt hiiga triisklar
anordnasi diirriippningen till utrymme som innehlller behallaremed
brandfarlig vdtska e d s6 att ingen vdtska kan rinna ut frln utrymmet
om behtllaren gtr sdnder. Vid stora behlllare i smt utrymmen erfordras dock ofta hiigre avstangningfiir att helavdtskevolymenskall
rymmas.

29

2:2

rB 78
Aven om en extra betongvdggenligt 3:41anordnasbiir sttirstamiijliga avsttnd efterstrdvas.
:262

RISK FoR OVEnSVAUTNTXC
ffiiSkyddsrumanordnassi att riskenftir ijversvdmningbegrdnsas.
Oversvdmningtill hiigst 0,5m ovan golv godtasvid skadapi skyddsrum,
byggnadeller ledningssystem.
Vid skyddsrumsplaceringmed hdnsyn till risk fiir tiversvdmning
beaktas bla medelgrundvattennivinsamt ledningarsdimensioner
och ldgen.Drdneringssystem
med sjiilvfall fdrutsdttsfungeradven
efter intrdffad skada. Pumpning fijrutsdtts inte fungera. Vid bediimning av iiversvdmningsrisken
biir hdnsyndven tas till markens
vattengenomsliipplighet.

:27

SKYDDSRUMS PLANFORM OCH RUMSHOJD
{f Skyddsrumgeslhmpligform frin skyddssynpunkt.
Skyddsrumsplanform godtas om stiirsta fiirhillande mellan skyddsrums
liingd och bredd dr 5:1 samtom talet S berdknatenligt nedanej tiverstiger
440.
S:Y+4'0
Beteckningar:
Y total rumsareai m2
0 skyddsrummetsinvdndigaomkretsi m.
Som ldgstarumshiijdgodtasnormalt2,1m. I begrdnsade
delargodtasdock
1,9m om dennarumshtijdinte innebiirnlgon ol[genhet.
Skyddsrumbiir helstvara kvadratiskt.Alltfiir lingsmalaskyddsrum
ger stor milyta samt risk fiir brott i skyddsrumsstommenvid markhdvningtill fitljd av vapenverkan.

:3

OPPXNCAR I SKYDDSRUMSVAGGAR

:3I

ALLMANT
Oppning i skyddsrums stomme anordnas si att skyddsftirmigan inte fiirffi
samras.
#
@-Varje rum inom skyddsrumgesfiirbindelseet tve olika hell.
Mellan tvi iippningar stijrre dn 0,05m2i skyddsrumsstommegodtasett
m i n s t a a v s t i n d a v1 , 0 m .
Godtagnaigensdttningsanordningar
framglr av tabell2:31.
Betrdffandeiippningarfiir fredsventilation,se4:15.
Betrdffandefcirvaringav demonteradskyddsrumsmateriel,
se 5:15.
Betrdffande anvdndningav ND- och NSD-ddrrar som avst[ngning i brandteknisk klassA'60(Branddtirr),se bilagaC.
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av
I tabell 2:31 ndmnda diirrar, luckor mm dr gasskyddsmateriel
andraklass.
Dtirr och reservutging rdknas som fiirbindelse
Till skyddsrumbehdvsiippningarav olika slag.Skyddsrummethar
alltid minst en huvudinging och en eller tvi reservutg&ngar'Dessutom tillits extra tippningar fijr att underldtta skyddsrummetsfredsanvdndning. Sfldan extra iippning kan vara fiinster, d6rr eller 6ppning med skjutbart vdggelement.Fredsmdssigakrav pi utrymningsvdgarbeaktasenligtSBN.
ND- och NSD-dtirrarkan levererasmed lis.
(m$tti mm)
diirrar,luckorochandraigensiittningar
Tabell2:31 Godtagna
Typ

Dcirrar
ND
NSD
NSD
ND
NSD
NSD
ND
NDD

8 s i6 8
8 s i6 8
91178
110/68
110/68
r2rl78
130/68
190/68

Fri
bredd

Fri hojd
Ingjuten
tr6skel

Fri hdjd
Demonterad lds
tr,iiskel

Kan kombi
neras med
monterbart
gasfing

Anm

850
850
910
I 100
11 0 0
1 21 0
1300
1900

1850
18s0

t946
1946
2ll0
19s6

Ja
Ja

Betongfylld .
Betongfylld

Ja
Ja

Betongfylld
Betongfylld

1850
1850
2100
1850

19s6
2110
2205
1945

NSDD 190/68

1900 18s0

1945

NSDD
NSDD
GD
GD
GD
GDD

1 91 0
2430
8s0
1100
1300
1900

2400
I960
1 91 6
1 9l 6
2t68
1 91 5

19Ll78
243118
8 s i6 9
110/69
t3jl69
r90169

Typ
Luckor
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSLO
GSL
GSLO
Skyddslucka for
rensbppning
Andra iSens(ittningar
Skyddsplit, SP
Oppning med betongelement
Skjutbart viiggelement
Skjutbart viiggelement

18s0
1850
2100
18s0

Pardcirr
med ltis
mittpost
Pardtirr
betongfylld
med lds
mittpost

Parddrr med ltjs mittpost

Fri
Fri
bredd hojd

200
400
200

200
200
400

400
400
600
800
600
600
800
800

400
600
600
600
800
800
800
800

170

340

@200
600
800
2500
2200

800
600
2200
2500

Typ GSL oPPningsbat
frin insidan,tYP
GSLOdppningsbar
frin bdggesidor

Reservutging
Reservutging

Reservutgeng

3l
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:32

DORRAR

:321

ALLMANT
ffi Varje skyddsrum ftirses med minst en p6 liimpligt sdtt anordnad diirr mot
ffi a"t tria eller mot utrymme som inte 6r skyddsrum.
Diirr till skyddsrumiippnasutit, se dock:322.
Skyddsrummed en minstafri breddpi diirr och gingvdgtill skyddsrummet
enligt tabell 2:321godtas.Gemensamgingviig till flera skyddsrumskallha
en fri bredd som motsvarar summan av de minsta till8tna fria dtirrbredderna.Alternativt till en bredarediirr f&r tvi smalarediirrar vdljas.
Tabell2:321 Minstafria breddfiir diirr ochgAngviig
till skyddsrum.
Antal skyddsrumsplatser

Minstafria bredd i mm

Hogst100platser
Merdn 100platser

850
l 100

ND- eller NDD-dijrr godtas endast om dijrren kombinerasmed permanent
gasf6ngoch om splitterriskej fiireligger.
Dcirr mot det fria godtasom den iir skyddadmot klimatpiverkan t ex genom
att ett vindfing anordnasutanfijr skyddsrumsdtjrren.Klimatskyddetftr ej
hindrainspektioneller vird och underhill av diirren.
Betrdffandegasfing, se :4.
Betrdffandefiirstdrkt utrymningsvdg,se :5.
Fler iippningar 5n niidvdndigt biir inte anordnas.Dijrr flr ej ersdtta
reservutgeng.
Splitterrisk ansesej fiireligga om utrymme utanfijr diirr begrdnsas
av skyddandevdggoch bjiilklagutan iippningar,se 3:41.
:322

OPPNTXCI GEMENSAM VAGG MELLAN SKYDDSRUM I GRUPP
Oppning i gemensamvdgg mellan tvi skyddsrumi grupp godtasom den
fiirses med dubblaNSD- eller NSDD-diirrar,t ex enligt fig2:322,eller med
ett skjutbartvdggelementenligt :33.

NSD-dciri

NSD-diirr
H o r i s o n t o t s ei ok n
t
Fig2:.322 Diirrar i gemensamvdggmellan skyddsrumi grupp
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SKJUTBART VAGGELEMENT
Fiir igensdttningav iippning avseddfiir fredsbruk godtasskjutbart vdggutsida
elementmonteratenligt fig 2:33aoch 2:33bplbegrbnsningsvdggens
eller p[ vdgg mellan tvi skyddsrum. Det kan ltmpligen utformas enligt
typritningar.
civilf iirsvarsstyrelsens
vdggelementet manijvreras normalt med hjiilp av block och draglina som
anbringasi dragfdsten.Dessakan varademonterbara.Vid skyddsrumsdrift
med sdrskilda
pressasvdggelementet,som [r fiirsett med td,tningslister,
skruvarmot skyddsrummetsbegrdnsningsvdgg.

S i & t p r ot f i
o
o
rjt
c!
I
o
o

Skjutbori
viiggetement

(\I
(\I

S t & t p r oi tf

Fig2:33a Vertikalsektion genom6ppningmed skjutbart vhggelement

SKYDDSRUM

Skj utbort

0rogtino

Drogf iiste
B ut t h & t

genomiippningmedskjutbartvdggelement
Fig 2:33b Horisontalsektion

Det skjutbara vdggelementet6r en tung och sv8rmaniivrerad anordning'
Skyddsrum med s&dant element i gemensamvdgg betraktas ddrftjr som
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separataskyddsrumvad betrdffar anordnandeav bl a gasfing, reservutging
och fiirstdrkt utrymningsvdg.
Skjutbartvdggelementdr gasskyddsmateriel
av andraklass.

:34

RESERVUTGANG

:341

ALLMANT
ffi Skyddsrum fiirses med tillriickligt antal och p5 liimpligt sdtt anordnade
flj reservutgAngar.
Det godtasatt skyddsrumanordnasmed tvi reservutgflngareller med en
reservutgingmed tunnel enligt :344.Skyddsrumsom ej kan blockerasav
rasmassorfr6n ovan- eller ndrliggandebyggnadgodtasdock meden reservutg8ng. Byggnad rdknas i detta fall som ndrliggandeom avstindet till
skyddsrummetdr mindre6n halvahushdjden.
Fdr skyddsrumi gruppmeddubbladcirrarmellanskyddsrummenenligtl 322
godtasen reservutg8ngtill varje skyddsrum.
Vdgg under iippning fiir reservutging och i stigschaktfiirses med fasta
stegjdrn eller fast stege av jiirn vid en hiijdskillnad dver 1,0m mellan
karmensunderkantoch golv. StegenfAr demonterasi fredstid. Stegjdrnen
utfijrs av rundstil A20 c300mm meden breddav 400mm och skallskjutaut
150mm frin vdgg.
Risk fiir blockeringav skyddsrummetsutgingar ansesej fiireligga
vid fritt liggandeskyddsrum utan ovanliggandeeller ndrliggande
byggnad.Skyddsrumkan behtivatvi reservutgtngardvenom dimensioneringmot ras enligt 3:25ej behdvergiiras.

..342

STORLEK OCH IGENSATTNTNC
Reservutging med en bredd g6nger hiijd av 600x800eller 800x800mm
godtas.
Igensdttning med betongelementenligt fig 2:342a eller med sttitvigslucka
GSL6 och strilningsskyddenligt fig2:342bgodtas.Vid motfylld igensdttgodtasendastbetongelement.
ning av reservutgingsdppning
Reservutgingkan ldmpligenutformas enligt civilftirsvarsstyrelsens
typritningar.
Stelkarmtill reservutg6ngmed betongelement
dr gasskyddsmateriel
av andraklass.
De godtagna igensdttningarnacippnasinit skyddsrummet och kan
iippnass&vdlinifr6n som utifrAn.
Betongelementfiir igensdttningav reservutging dr typgodkdndaav
statensplanverk.
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Fig2.342a Reservutgangmed igensdttningmed betongelement
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6SLO

SKYODSRUM

{

S e k t i o nB - B

Vy fr&n insidq

:ex,
Str&tningsskydd
tbststoplotfulltege

SKYDDSRUM
| 500 |
L J

S e k i i o nA - A
Fig2:342b ReservutgAngmed igensiittningmed sttitvAgslucka,GSL6, och
strAlningsskydd

:343

PLACERING
$ Reservutglngplaceraspi stiirstamiijliga avst8ndfrtn annanreservutglng
$ och frtn dijrr som har fiirstdrkt utrymningsvdg.
Ddr si rir miijligt placerasreservutglngar i skyddsrumsbegrdnsningsvdgg
mot det fria eller mot mark och om m6jligt pi motsattasidor av byggnaden.
Om reservutging mtste placerasi begrhnsningsv[ggmot utrymme i byggnad anordnasftirstdrkt utrymningsvdgenligt :5.
Reservutg8ngmot det fria fir ej mynna hiigre 6n 1,0m iiver fdrdig mark.
Reservutgtngplacerasminst 1,0m frln invdndigthiirn i skyddsrummet.

:344

TUNNEL
Reservutgtng med tunnel godtas om den mynnar pt ett avst&ndav minst
halvahushtijdenfrtn ovan-eller ndrliggandebyggnad,se fig2:344.
Som minsta tunneltvdrsnitt godtas 1000x1000mm eller A 1000mm.
Betrdffandestigschakttill tunnel, se :345.
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U ppstigningslucko

Fall:
min 1 o/o max 15 o/o
<--

:
.:
r

Stigschokt

;Genomstick
; ...e..;'Drenering

Se ktion

L> 1/2H

lutafrin skyddsrummet,
medtunnel.Tunnelkanalternativt
Fig2:344Reservutg5ng
anordnas
i stigschaktet
drdnering
ochgenomstick
mendl m&ste
Kulvert som ej inneh6llerfarlig vara eller verksamheteller riskerar
att ijversvemmaskan godtassom reservutgflngom denuppfyller vad
som angesf6r reservutgingmed tunnel.

:345

STIGSCHAKT
Stigschaktanordnatenligtfig 2:345godtas.
Som minsta innermitt pi uppstigningsluckagodtas 570x570mm eller
Z 600mm.
U ppstigni ngslucko

s 250
z t50
SKYDDSRUM
G e n o m si tc k
Drcinering

Pton

Sektion

medstigschakt
Fig2:345ReservutgAng
Vid stigschaktkan det beroendepi terrdngensutseendei vissafall
somtdckningi fredstidfdr
varaliimpligtmeden tdt uppstigningslucka
att fiirhindra vatteninldckningvid t ex sndsmdltning.
:346

MOTFYLLNING
Om reservutging ligger under mark godtas att reservutgingen motfylls
enligt fig 2:346 med singeleller liknande drdnerandefyllnadsmassorom
avst8ndetmellan marknivin och underkant reservutgingej ar stdrre dn
l200mm. Over motfyllning ftr ej liiggas betongplattor stijrre dn 500x500
tjockare 6n 50mm. Vid motfylld reservutgeng
mni eller asfaltbeldggning
anbringasskylt utvdndigtpAfasaden.

J I
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SK\DDSRUM

Betongelemcnt

.q8
G{
'.vl

f,5in9er
(Mokodom)

SKYDDSRUM

Plsn

S e k toi n

Fig2:346 ReservutgAng
medmotfyllning

Vid reservutging under mark btir risken ftir vatteninldckningi
skyddsrummetbeaktas. Det dr liimpligt att teta motfylld reservutglng bide frAn in- och utsidaredani fredstid.
IgensdttningmedGSL6-lucka godtasinte vid motfylld reservutging.

:35

FdNSTER
Ftinsteriippninggodtasom den ftjrses med anordningfiir igensdttningsom
reservutging.I stdlletfijr GSL6-lucka godtasdock lucka av typ GSL.

:4

GASFANG

:41

ALLMANT
huvudingtng till skyddsrumanordnasgasfing pi liimpligt sdtt si att
enstaka ut- och inpasseringarvid BC-fara miijliggiirs. Gasf&ngf6r inte
hindranormalpasseringndr BC-faraej fcireligger.

$FVid

ffi

Permanenteller monterbart gasftng anordnat enligtl42 eller :43godtas.
Vid skyddsrumi gruppmeddubbladrirrarmellanskyddsrummenenligt:322
godtasett gasfAngfijr tvt skyddsrum.

:42

PERMANENT GASFANG
Permanentgasfing utfiirs med si liten area som miijligt.
I permanentgasfingsinre vdgggodtasGD- eller GDD-dijrr.
Det permanentagasftngets area bestdmsi vissa fall av skyddsrummetsfredsanvdndning.T ex kan krav pi fri diirrbreddmedfijra
att pardiirrar anvdnds. Gasftnget biir dock vara litet fdr att medge
effektiv luftomsdttning.
Vid dimensioneringav permanentgasf8ngmiste sdrskildhdnsyntas
till utrymme fiir diirrslagning.Ddrrarna i gasflngets inre vdggiippnas
utit frtn skyddsrummetsett.
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MONTERBART GASFANG
Monterbartgasfing anordnasenligtfig 2:43.
Monterbart gasfing som betjdnar htigst 200skyddsrumsplatserutfiirs med
en area av ca | ,2 mz. Monterbart gasftng som betjdnar fler dn 200 skyddsrumsplatserutfcirsmeden areaav ca2,4 m2.
Vid monterbartgasfAngfir fria dtirrbreddenej iiverstiga1210mm, setabell
2:31.
Anslutningsytor mellan monterbart gasf6ngoch vdgg skall vara sldta och
fria frin elkablar.rdr o d.
av andraklass.
Monterbartgasfing 5r gasskyddsmateriel
Ritning iiver monterbartgasflng och eventuellaingjutningsdetaljer
tillhandahtllsav tillverkaren.
samtmonteringsanvisningar
Gasfing finns i olika hiijder, vilka [r anpassadetill NSD-dtirrarnas
hiijder.
Monterbart gasftng bdr placerasminst l,0m frtn hiirn och i iivrigt
anordnasenligttillverkarensanvisningarsamtenligtfig 2:43.

Infcistni
ngsdon
e n t i g tt i l t v e r k a r e n

----l*C
Ljuspunkt
strtjmbrytare-f

?hr#-;.=El
= 6 0 0i
I
i

I
tl
l: * - Troskel
T r c i s klel l

3- 0
0 - 4 0 0l s1s o - r z r o| |
- l
co2000
|
MONTERBART
6ASFAN6
Vy fr&nskyddsrummets
insido
.L

Fig2:43 Anordning vid monterbartgasf6ng(figuren kan spegelvdndas)

:5

F6RSTARKTUTRYMNINGSYAG
avrasbegrdnsas.
si attriskenfijr blockering
anordnas
*#Utrymningsvdg
anordnasvid minsten diirr till
Det godtasatt fiirstdrktutrymningsvdg
i gruppmeddubbladdrrarmellanskyddsFdr skyddsrum
skyddsrummet.
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rummen enligt i322 godtas att ftirstdrkt utrymningsvdg anordnasvid minst
en ddrr per tvA skyddsrum.
Fijrstdrkt utrymningsvdgerfordras ocksi i vissa fall vid reservutglng, se
:343.
Skyddsrum ovan omgivandemarknivd :
Vid skyddsrumovan omgivandemarknivi godtasatt den ftirstdrktautrymningsvdgengtr till det fria. Om dettaavstind dr stdrredn 10m godtasdock
fiirstdrkt takbjalklagiiver ett omride om minst 20m2utanfdr diirren. Det
frirstdrkta takbjiilklagetskall ha en minstautstrdckningav 2,0m frin iippningen,enligtfig 2:5a,om inte skyddandevdggenligt3:41stir ndrmare.

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

Skyddsrum undero mgivandemarknivd :
Vid skyddsrumunderomgivandemarkniv6anordnasfcirstdrktutrymningsviig till det fria eller via trapphusupp till en nivfl i eller civeromgivande
markplan,sefig 2:5b.
Fiirstdrkt utrymningsv69 anordnas enligt3 :42.
Med skyddsrumovan marknivin avsesi detta sammanhang
skyddsrum som har en motfylld del av hiigst 1,0m.

utrymningsvog
Forstcirkt

Ddrretter
resefv
uig&ng

Sektion
Fig 2:5b Ftirstdrkt utrymningsvdg.L, skall vara minst 2,0 m
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MATERIAL I SKYDDSRUM

:61

ALLMANT

2:7

sijnder,
s Fast bekliidnadeller inredningi skyddsrumftr inte lossna,falla
damm vid vapenverkaneller
andningsbesvdrande
lukt
eller
fiirorsaka
ffi
'# brand.
Trd eller metallgodtasi begrdnsadomfattningsomt ex reglarpt betongvdgg
om vdggen6r fijrsedd med ytskikt enligt :62.
Betrdffandekrav pi infdstningar,se 3:35.
Material som inte godtasvid skyddsrumsdriftdr t ex keramiskaplattor, puts, cellplast,tegel,lettklinker och gasbetong.

:62

BRANDTEKNISKA KRAV
Invdndiga takytor utfijrs med ytskikt i klassl. Inv[ndiga v[ggytor utfiirs
med ytskikt i ldgstklassII. Golvbeliiggningutfiirs generelltmedobrdnnbart
materialeller annatfiir utrymningsvdggodkdntmaterialenligt SBN.
Betrdffandebrandtekniskklassificering,se SBN'
Utijver de ovan ndmndaminsta brandtekniskakraven glller dessutom vid fredsanvbndningav skyddsrumSBN :s krav som bl a beror
pi i vilken typ av byggnadskyddsrummetdr beldget.
Kraven pe ytskikt avserinte mindreytor av inredningskaraktdr.

:63

vARMEISOLERING
genomvdggaroch tak av iiverskotts,j Skyddsrumanordnassi att avledning
fdrsvtras.
ej
skyddssdkande
frin
de
vdrme
$
Vdrmeisoleringenplacerasp6 utsidan av skyddsrummetsi att betongens
vdrmekapacitet utnyttjas fijr att begrdnsa temperaturiikningenunder
skyddsrumsdrift,dock godtasdvenen l6tt demonterbarisoleringpi insidan
av vdggaroch tak. Likas&godtasisoleringovanpt skyddsrumsgolv.

:t

TORRKLOSETT
F'i[En torrklosett (TC) anordnasftir varje pflbiirjat 30-talskyddsrumsplatser.
Fiir fredsUrukanordnadvattenklosettfir ej inriiknas.
.{'if
Torrklosettavdelninganordnasmed skbrmvdggar,ddrrar och eventuellt
sdrskilt tak. Den ventileras iiver gasflng och 6ver eventuella iivertrycksventilerplaceradeinom TC-avdelningen,se4: I I och4:132.
Ftir att ventilationenav TC skallbli tillfredsstellandeskallTC- avdelningen ftjrses med separattak eller skdrmvdggarsom anslutertill
skyddsrumstaket.Mellanv[ggar avslutas ca 10 cm fr6n tak eller
ftjrses med etthirl Q 2fi) mm vid tak fijr att miijliggiira genomluftning
av TC-avdelningenoch fijr att tillfredsstdllandebelysningskallkunna erhillas utan sdrskildljuspunkti varje TC, se vidare4:441.
Skdrmvdggarinfdstsenligt 3:35.
4l

3

STRUKTIONER
BYGGNADSKON
Fcireskriftermarkerasmedgritt bandtill vdnsterom texten
RAdoch anvisningarsaknargritt band
Kommentarermarkerasmed vdnsterindrag

ALLMANT
som ing6r i skyddsrum,tillhiirandegrundkonstrukByggnadskonstruktion
tion samt anslutandekonstruktionanordnasst att avseddskyddsfiirm&ga
erhills.
Kravet ansesuppfyllt av en armerad,massivbetongkonstruktionanordnad
enligt SBN och diiri tberopade bestdmmelsersamt med de kompletteringar
Annan konstruktionsom germinst
som angesi fiireliggandebestdmmelser.
lika gott skydd kan godtasefter siirskildpriivning.
Fiireskriften giiller skyddsrumsfunktionen'Fdr skyddsrummets
giiller SBN.
f redsanvdndning
Kravet pt skyddsfdrmAgainnebdr att skyddsrummet skall ge avsett
skydd mot samtligade verkningar som innefattasi begreppetvapenverkan. Skyddet mot sttitvig och ras st[ller krav pt viss energifiirmtga hos skyddsrummetsstomupptagandeoch lastupptagande
joniserande
strilning och brandmedftjratt
me. Skyddetmot splitter,
golv, vdggaroch tak miste vara av liimpligt material och ha tillriicklig
tjocklek. Skyddetmot BC-stridsmedelmedfdrkrav pAvisstdthethos
skyddsrummet.
ger dynamiskpiverkan
Stiitvigor och nedrasandebyggnadsmassor
Angivna statiskaers[ttningslasterbediims
av skyddsrumsstommen.
tillsammansmed krav p& minsta tjocklekar, minsta armeringsmdngder, material mm ge konstruktionenavsedd skyddsfiirmAgamot
dessaptverkningar.
Ftjr att underldtta tilldmpningen av frdmst kap 3 redovisastre koni bilagaF.
struktionsexempel
LASTANTAGANDEN

:21

ALLMANT
Skyddsrum och ddrav beriirda delar dimensionerasfiir fiiljande lastfall:
lastfall vid skyddsrumsdrift,vapenlastfalloch
lastfall vid fredsanvdndning,
raslastfall.
Angivna laster fijr vapenlastfall och raslastfall dr reduceradesi att
berdkningsmetoderbaseradepl tillltna ptkdnningar fiir vanligt lastfall skallkunnatillbmpas.
Raslastoch vapenlastkombinerasej'

:22

LASTFALL VU) SKYDDSRUMMETS FREDSANVANDNING
Skyddsrum dimensionerasfiir vid fredsanvbndningenupptrbdande
lasterenligt SBN.

43
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:23

LASTFALL VD SKYDDSRUMSDRIFT
Golvbjiilklagi skyddsrumdimensioneras
fiir vanligtlastfallenligtSBN med
en vertikal utbredd vilande nyttig last frAn skyddssiikandeav 3 kN/m2.
Rtirlig last och nedbiijningbehiiverej beaktas.

:24

VAPENLASTFALL

:241

ALLMANT
Vapenlastfall6r en kombinationav jdmnt utbredd vapenlastenligt tabell
3:247,halv vanliglast enligt SBN och halv nyttig lasti skyddsrummetenligt
:23. Vapenlastfallbetraktassom vanligt lastfall. Vapenlastriktad mot respektivefrin skyddsrum[r skilda lastfalloch ftirutsdttsddr annatej anges
var fijr sig verka mot helaskyddsrummetsutsidaoch vinkelrdttmot konstruktionsdelensplan. Farlig laststdllningbehiiverej beaktas.
Vapenlastpi till skyddsrumanslutandekonstruktionsdelbeaktasej, dock
skall vapenlastpt anslutandeskyddsrumbeaktasvid dimensioneringav
gemensamvdggmellanskyddsrumsamttillhiirandegrundkonstruktion.
Nyttig last som dr motriktad vapenlastmedrdknasej. Tillfiillig iiverlastpA
mark av t ex trafiklast, vapenlasteller raslastbehciverej beaktas.
Tabell3:Zl

Vapenlasl

Konstruktionsdel

Vapenlastriktad
motskvddsrum
frflnskvddsrum
kN/m2kN/m2'

Skyddsrum stak, bjdlklag mellan
s k y d d s r u m o v a n p av a r a n d r a a )

25

Begrdnsningwdgg
Ej motfylld del av vdgg
Motfylld del av vaggo)
Gemensam vdgg mellan skyddsruma)

2
12,5
5

Golvkonstruktion
T u n n e l o c h s t i g s c h a k ti r e s e r v u t g a n g c )

5
0

4
0
4

Lastantaganden
enl$t : 242
2
5
0

a) Konstruktionsdelen ar yttre begrdnsning ftjr vardera skyddsrummet, dvs lasterna
beaktas vid dimensionering av bida skyddsrummen.
b) Vid dehis motfylld vdgg och sluttande mark, se ftg3:241,
c) Anslutningen till begrdnsningwdgg dimensioneras f6r en kraft av 100 kN verkande i vdggensplan men i ovrft med godtycklig riktning.

25kNln2

25kN/m2
det Ejmotfyttd
'e delsomtir
cin300mm
hOgst300mm

I

12,5k$lnz

kN/m2

Fig3:.241 Exempel pi tillbmpning av reglernafiir vapenlastoch minstatjocklek vid
delvis motfylld veggoch sluttandemark
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VAPENLASTMOTGOLVKONSTRUKTION
f Golvkonstruktion dimensionerasddr annat ej angesfiir en uppttriktad
# utbredd vapenlast.vid bestdmningav dennabeaktasundergrund,grundffj taggnlttgsmetodsamt risk ftir luftrum under konstruktionen'
Fiiljande indelningi fyra huvudfall ftir best[mning av vapenlastpi golvkonstruktiongodtas.
om undergrund inom ett djup av 5 meter under golvplattan best&r av
material som kan hdnfijras till olika huvudfall tilliimpas det ogynnsammaste
undersammaskyddsrum
fallet. Vid varierandegrundldggningsfiirh&llanden
fir olika huvudfall tilldmpas fijr skilda delar av golvplattan. Vdrmeisolering
undergolvplattap8verkarej val av huvudfall'
eller drdneringslager
vapenlasten verkar uppit mot konstruktionensundersida.Halva
egentyngdenf[r diirftir fr8nrdknas i vapenlastfallet. Eventuellt vattentryck adderasmed halv storlek.
Huvudfall 1
Till huvudfall I hdnfijrs golvkonstruktion:
a) direkt pi berg, pi sprdngbotten,pAfyllning av sprdngsteneller
[n 1,0m
b) pi grus eller fast lagradsand med stijrre grundldggningsdjup
skyddsrummet.
omger
underden marknivi som
Golvkonstruktionenligt huvudfall 1 fiirutsdttsej belastadav vapenlast.
Huvudfall2
Till huvudfall2 hiinfijrs golvkonstruktion:
a) pfl grus eller fast lagrad sand med grundlbggningsdjupmindre dn eller
lika med 1,0m underomgivandemarknivi eller
b) pfl ltist lagrad sand, finsand eller silt ddr luftrum under golvplattanp8
grundav sdttningarej kan befaras.
Golvkonstruktionenligthuvudfall2 belastasav en vapenlastav 5 kN/m2.
Huvudfall j
Till huvudfall 3 hlinftirs golvkonstruktion pfl lera diir luftrum under golvplattan pi grundav sdttningarej kan befaras.
Golvkonstruktionenligthuvudfall3 belastasav en vapenlast
a:25 +7'0,5

' d-3

cuftN,/m2)

dock minst 5 kN/m' och htigst25 kN/m'
Beteckningar:
y medelviirdetav leranstungheti kN/m3 ovan grundliiggningsnivdn
d storstaavstandetmellan golvplattansgrundllggningsnivaoch omgivande
marknivi i meter
cu medelviirdetp6 odrtineradeleransskjuvhillfasthet i kPa inom ett djup av
bredd.
0,7 gAngergolvPlattans
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Huvudfall4
Till huvudfall4 h[nfiirs golvkonstruktion:
a) diir luftrum under golvplattan kan befarastill fitljd av sdttningeller
b) ddr utrymme anordnasunder golvplattan med undantagfdr
l) kulvert som dr dimensioneradfcir en utetriktadutbreddvapenlastav
25 kN/m' och har minimidimensionersamt minimiarmerinssom reservutgingstunnel,
2) hcigst5 ledningarunderskyddsrumsgolvmed hdgst 150mm invdndig
diameteroch centrumavst6ndminst 1,0m och
3) ledningarunder skyddsrumsgolvi liigsttryckklassPN 4
Golvkonstruktion enligt huvudfall 4 antas belastad av en vapenlastav
25kN/m' .
Dessutombeaktasvid huvudfall 4 lastfall med vapenlastriktad mot hela
skyddsrummetmen ingen vapenlastmot golvet. Detta lastfall kan vara
dimensionerande
fcir grundkonstruktionen.

:25

RASLASTFALL

:251

ALLMANT

r-.Skyddsrum dimensionerasfijr

raslastfall om ovanliggandeeller intillliggandebyggnadshiijd iiverstiger6 m rdknatfr8n skyddsrumstakets
civerkant.

Fijrstdrkt utrymningsvdg dimensioneras fiir raslast pi samma sdtt som
skyddsrum,dock sdttsdimensionerande
raslasttill minst 25kN/m2dvenom
byggnadenshcijdunderstiger6 m.
Raslastfallbesttr av utbreddraslastfrin byggnadoch halv vanliglast frin
skyddsrumenligt SBN. Raslastfallbetraktassom vanligtlastfall.
Raslast betraktas som statisk last med vertikal riktning. Raslastpe till
skyddsrumanslutandekonstruktionbeaktasej, dock skall raslastp6 anslutande skyddsrumbeaktasvid dimensioneringav gemensamvHggmellan
skyddsrumsamttillhtjrandegrundkonstruktion.
Det godtasatt raslastenberiiknas enligt:251-254.
Raslastfrin intilliggandebyggnadbeaktasintill avst8ndeth/3 frin byggnaden enligt fig 3:251. Berdkningav byggnadshtijd iiver skyddsrum(h) ansluter sig i princip till ber[kning av hushtijd enligt byggnadsstadganmen
hiijden rdknasfrtn skyddsrumstakets
tjverkant.
Raslastfr6n ovan- och intilliggandebyggnaderantas berdkningsm[ssigt
kunna fdrekomma samtidigtp& skyddsrummet.Dock adderasinte raslaster
frfln olika byggnader som beriir samma del utan det sttjrsta vdrdet tillldmpas. Detta betecknas qd och kan allts6 variera civer skyddsrummets
area.
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ffi
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Fig 3:25I Bestdmningav byggnadshiijdh och raslastg6
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:252

RASLAST FRAN OVANLIGGANDE BYGGNAD
Raslasten(go)frln ovanliggandebyggnadberdknassom

eo:0,7

l,6 GN/m2)

*

Beteckningar:
(m2).
A skyddsrumsareainklusivebegrdnsningsvdggar
jiimte
(kN)
egentyngd
nyttig
last
hos
den
del
av
byggnadensom ligger
Q
rakt ovanfiirareanA.
h1 vertikala avstAndeti meter mellan byggnadenstyngdpunkt (angreppspunkt fdr Q) och skyddsrumstakets
ijverkant.
Fcirhus medjdmn massfijrdelningfflr h1sdttastill halvabyggnadshdjden.
Nyttig last fir reducerasenligt SBN:s reglerftir reduktionav utbreddlast i
medfleraviningar.
byggnader
:253

RASLAST FRAN INTILLIGGANDE BYGGNAI)
Raslasten(Oi)frin intilliggandebyggnadberdknassom

e: r,5

VE (kN/m2)

Beteckning:
hi den stijrstabyggnadshtijdeni meter hos befintlig eller planeradintilliggandebyggnad.
Framtida byggnadshcijd erhills ur stadsplaneller annan detaljplantiver
omr6det.Dock f&r ldgrebyggnadshiijdiin deni detaljplanenangivnaanvdndas om det dr sannolikt att detaljplanenstill8tna hiijd inte kommer att
utnyttjas underdet planeradeskyddsrummetsanvlndningstid.
:254

DIMENSIONERANDE RASLAST
Vdgg,pelare,balk och grundkonstruktiondimensioneras
fiir raslasten94.
Bjiilklag dimensionerasfijr en reduceradraslast91s6som berdknasenligt
fdljande:
e r e d= 9 a . $ a a l < n
Q r e o= Q d

dib)n

Beteckningar:
b det kortaste avstflndeti meter mellan upplagslinjernahos betraktad
bjiifklagsdel.Upplagenskalltill minst7}Voutgciras
av bdrandevdggeller
balk dimensioneradfijr oreduceradraslastg4. Del av upplagslinjesom
inte dr understciddpfl detta sdtt fir ha en ldngdav htigstb/3, dock godtas
1 . 5m .
n antalet v8ningar ovan skyddsrumstaketi byggnadvarifrin 94 hdrr6r.
Fiir intilliggandebyggnadviiljs n : lj.
-enligt
Raslastpi bjiilklagfir reduceras
ovan. Reduktionenav raslast
p8 bjiilklag motiveras av att krafter som byggs upp i rasmassorna
iiverfiir viss last direkt till stdd.
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:3

MATERIAL OCH DIMENSIONERING

:3I

MATERIAL

3:3

pt s8dantsdtt och av sidant materialatt
ffi Skyddsrumskonstruktionutfdrs
erhills.
S avseddskyddsfiirm5ga
K 250 och utfiirandeklassII samt med
Betong av ldgst helHasthetsklass
ballast av normalt bergartsmaterialgodtas.
Armering av varmvalsat stfll av kvalitet hcigstKs 60 eller Ks 60 S godtas.
Svetsningav armeringgodtasej. Golvkonstruktionvid huvudfall I som ej
upptar grundtryck som uppkommer av vapenlasteller raslastsamt ijverskikt i tviskiktsgolv ftr dock utfijras med annanarmering.
t ex Ps50,Ns 50och Nps 50' har
Kallbearbetadearmeringskvaliteter,
inte anvdndas i konstruktion
fir
dlrfijr
och
liten tcijningsfdrmflga
raslast.
vapenlast
eller
fdr
som utsdtts
:32

TILLATNA PAKANNINGAR OCH KRAFTER

:321

ALLMANT
tilldmpasom
ffi Vid vapenlastfall,raslastfalloch lastfall vid skyddsrumsdrift
enligt
lastfall
ftir
vanligt
pAkdnningar
krafter
och
ffi ej annat anges tillfltna

srN.
ffi
ffi

ffi Fiir armeringav Ks 60 och Ks 60 S tillits vid vapenlastfalloch raslastfall
ffi AOZ av tillitna pflkdnningarfiir vanligt lastfall enligt SBN'
:322

GRUNDPAKAUXNCANOCHPALLASTER
av i SBN angivna
ffi Vid vapenlastfalloch raslastfall tillits dubbla vdrdet
pillaster
vanligt
lastfall.
fiir
ffi tillltna grundpikdnningaroch
I SBN tilletna grundptkdnningaroch pillaster avserl6ngvariglast'
Ftir kortvarigalasterav hdr ifrigavarandeslagansesdubbelts6hiiga
pikdnningar kunna tillitas. Grundplatta, plint mm dimensioneras
dock medtillfltna armerings-och betongpikdnningarenligt :321.

:33

BARANDE SYSTEM OCH BERAKNINGSMETODER

:331

ALLMANT
fijr skyddsrumutformas st att avsedd
ffi Biirandesystemoch byggnadsdelar
sammanhillning,stabilitetoch energiupptaUartc;rmiga.
deformerbarhet,
ffi
erhAlls.
S gandefcirmAga
{*
konstruktionensverknings.ffitiUampaO berdkningsmodellskall Sterspegla
,$,sdtt.
last kan upptas
ffi dppning i skyddsrumsstommeanordnassi att fijreskriven
ftjrstdrkningi form
anordnas
om
si
erfordras
Kring
iippning
av
stommen.
$
ffi av extra armeringeller betongftirstyvning.
grundadepi elasticitetsteorieller grlnslastmetodmed
Berdkningsmetoder
beaktandeav SBN:s reglergodtas.
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Skivkonstruktion eller annan liknande bdrande konstruktion helt eller delvis utanfiir skyddsrummetflr ej utnyttjas fijr att bdra skyddsrumskonstruktionen.Vdggeller pelareunderskyddsrumgodtasom den dvendimensioneras fijr horisontell vapenlast.
H6nsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhillning hos konstruktionen har tagits genom de regler ftjr dimensioneringmot genomstansning,minsta armeringsmdngdsamt skarvning och ftjrankring av armeringsomges.

:332

GENOMSTANSNING
Dimensionering enligt "Fcirslag till bestdmmelserfiir dimensionering av
betongplattapt pelare jdmte utdrag ur kommentarer",Kl-19f/ utgiven av
Statens Betongkommitte godtas med ftiljande inskriinkning. Op I9m
(bestiimtenligt Kl-1964) riverstiger0,5 skall plattan skjuvarmeras.Diirvid
skall summanav de vertikalakomponenternatillkrafternai skjuvarmeringen uppgi till hela vertikalkraften. Endast skjuvarmeringav typ2 enligt
godtas.
111-1916,{

:34

MINSTA TJOCKLEK OCH ARMERINGSMANGD
Betongkonstruktionskallvaramassivoch ha en minstatjocklek enligttabell
3:34.Betongkonstruktionenskall armerasi tve vinkehetariktningarenligt
tabell 3:34med en minstaarmeringsmdngd
F.in = (K + 30)/(q + 100)9o

ffi

Tabell 3:34 Minsta tiocklek och miruta armeringsmiingd

fiir betongkonstruktioner

Konstruktionsdel

Minsta
tjocklek mm

Minimiarmering
placering
berdknas pi

Skyddsrumstak
Ftjrstiirkt takbjelkhg over u trymningwdg
Bjalkhg mellanskyddsrumovanpi varandra
Mellanbj?ilklag
i tvlviningsskyddsrum,
skyddandebjalkhg
Golvkonstruktion.huvudfallI

300
200
200

bida kanter
underkant
bdda kanter

effektiv hiijd
effektiv hojd
eft'ektiv hijjd

1s0
1 0 0(2oo)a)

underkant
iiverkant

"
huvudfall2-4
Overskikti tviskiktsgoh
Begrdnsningwdeg
- ei motfvlldD)
)
motfyttAb)ellerskydd2dd
- gemensamviiggmellan skyddsrum
Innervaggi *.yddsrum,bfuan{eviigg
i forilirkt utrynlningsvdgc).
viiggo)skYddande
Stigschaktoch reservutgengstunnel
med
- rektanguldrsektion
- cirkuldr sektion
Kapitiil, fiirstArkningsplatta,
kontrefort

200

civerkant
centriskt

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

350
200
400

bdda kanter
bdda kanter
bdda kanter

eft'ektiv htijd
effektiv h6jd
effekriv hdjd

150

centriskt

vdggtjockleken

150
110

biida kanter
centriskt
se:51

100

se:55

200mm
200mm
dock
tjockleken,
minst100mm
200mm

Kringgjutning av rcir

a) Tj^ocklek 200 mm giiller fijr del av bjdlklag som medrdknas f6r upptagande av grundtryck
frtn vapenlast eller raslast.
b ) S ef i g 3 : 2 4 1
c) S e : 4 2
d ) S e: 4 1
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Beteckningar;
K betongensnormenliga kubhAllfasthet i MPa
or armeringensstr[ckgrdnsi MPa, dock hiigst400MPa
Avkortning och utglesningav fdltarmering enligt SBN flr ej tillempas.
dr 400mm. Oarmerat
Stiirsta avstind mellan parallellaarmeringsstdnger
tdckandebetongskiktmot skyddsrumsinsidaftr vara hiigst50mm tjockt.
Minsta tjocklek och minsta armeringsmdngdhar bestdmtsmed hdnsyn till skyddet mot joniserandestrilning, splitter, genomslagav
enstakanedfallandebyggnadsdelarsamt andrabelastningarsom inte
beaktasberdkningsmdssigt.

:35

INFASTNING AV INREDNING OCH INSTALLATIONER

:351

ALLMANT
med
S Bekliidnad,inredningoch installationsom ej demonterasi samband
vid
att
den
s&
pl
sdtt
fiists
betryggande
av
skyddsrum
iordningstiillande
$
personskada.
F vapenverkanej slits losseller faller s6nderoch fdrorsakar
godtas.Overskikti
Infbstningutformad och dimensioneradenligt :351-354
tvlskiktsgolv behijver dock ej inflstas utan fijrses endast med armering
enligt:34.
Infdstning dimensionerasfiir en statisk dragkraft F som betraktas som
vanliglast.
F: k' m (kN)
Beteckningar:
k koefficient enligttabell 3:35
m infdst massai kg
F fiirutsdtts angripai ftiremAletstyngdpunkt och vara riktad vinkelrdtt mot
konstruktionsdelensplan. Kraft frtn ett fiiremil fir fdrdelas pi flera infdstningspunkter.
vidolika
Tabelt3:35Koeflicientsamthirgstatiltitna massaperinfdstningspunkt
infiistningstyper
Typ
nr

Infiistningstyp

I

2
3
4
5
b

t.

flmaxa

, k N I,
{r-

kg

Sliit rundsting
Skruv med huvud och bricka
Ankarskenamed fdrankring

0,2
0,4
0,5

40
25
15

Expanderskruv
Kemiskt ankare
Skruv fdst i fiberplugg eller
i trd

0,5
0,5
0,5

l0
5
3

Annan infdstningstyp

n 5

0,1

'Kg

Anm

Friremil med total
massa> 5 kg fAstsi
minst 3 infdstningspunkter

"*'n"r, dr den stdrstamassai kg som f6r infiistasi en infiistningspunkt.
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Storleken pfl koefficienten k beror dels pt den uppbromsning som
konstruktionenflr efter vapenverkanoch dels pi infdstningenstiijbarhet.Storlekenpd mmaxoch k i tabell 3:35grundarsig pi erfarenhet frAn fiirsiik. Dessavdrdenavserinfdstningav stelmassa.
Vid siirskild dimensioneringf8r hdnsyntas till den infdsta massans
och infhstningenseftergivlighet.Hiirvid miste det sdkerstdllasatt
infdstningenutan brott motst6r att skyddsrumsvdggen
momentant
accelererastill hastighetenl5 m/s och ddrefterretarderarmed 1000
m/s' tilt stillastiende. Atergiende rijrelse hos vdggenbehtjver inte
beaktas.

:352

INGJUTEN INFASTNING
Infdstningav typ 1-3ingjuts i sambandmed gjutningenav stommen.Den
utfdrs enligt f.ig 3:352 med en ingjuten ldngd av minst l40mm exklusive
fiirankring.
Infdstning av typ 1 utfcirs av sldt rundsting bockad 9ff med bockningsradle
ca 5d och med en fdrankringsldngdca 50d,ddr d dr rundsttngensdiameter.
Varmvalsatstll, t ex SIS 141I,godtas.
Skruv till ankarskenavid infdstningtyp 3 fiirses med spir som fijrhindrar
rotation.
?.1

T-1
t

SKYDDSRUM

l

SKYDDSRUM

V

F

F
r:yyyp
2 S k r u vm e d
h u v u do c hb r i c k o

T y p1 S l a t
fundstAng

+

SKYDDSRUM

F
Typ3 Ankorskeno
m e df o r o n k r i n g

td

L6smutter
Skorvhylsr
E v .m o n t e r i n g s p t & t
E v s. p i k h & 2t + 2 s l
S K Y D D SM
RU
Fig 3:352Ingjutnainf[stningar
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l=d

A t t e r n o t i vut t fdrondeov typ 1
och2 medskorvhylso
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:353

324

INBORRAD INFASTNING
Infastningenligttyp 4 - 6 anbringasi htl somborratsi stomkonstruktionen.
fiiljs. Om det infdstafiiremAletstotala
Tillverkarensmonteringsanvisningar
pE minst tre infdstningsinfbstningskraften
5
kg
fdrdelas
6n
massadr stdrre
punkter. Infiistningarna placeras om miijligt oregelbundetfiir att minska
risken fiir att en spricka skall gl igenomflera infhstningar'

:354

ANNAN INFASTNINGSTYP
Hit henfiirsbl a infdstningmed skjutspik,limning och skruv i plastplugg'

.,4

SPECIELLA BYGGNADSDELAR

:41

SKYDDANDEVAGG OCH BJITLKLAG

:4II

ALLMANT
till
ffi Skyddande konstruktion skall tillsammans med annan konstruktion
ge
skyddsfdrmAga.
avsedd
skyddsrum
ffi

:412

SKYDD AV BEGRANSNINGVIiGG ELLER DdRR
Om skyddandeviigg och bjiilklag anordnasenligt fig 3:412akan skyddstjocklek minskastill 200mm, se :34'
rumsvdggens

=5m
ingsbegronsn
0skyddod
vcigg
TA
'KYDDSRUM
yddod
ngsvdgg
begriinsni

A-A
Sektion

45"
-\/

bjtitktog
Skyddonde

iliiiiil iii,...].*riiirii..*...*i:.:.:.:
viigg
Skyddonde

=150

Plsn
neni gosfAng
b)

M
SKYDDSRU
ND-ddrr
1-

Sk y d d o n d e
vdgg

= 5m

Pton

Skyddondebjiitktoq
i skyddatliigeb) ND-dtjrr i skvddatldge
Fig 3:412ExempelpAa) begrbnsningsvdgg
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Skyddandevriggoch bj:ilklaganordnadeenligtfig 3:412 b godtassomskydd
av ND- eller NDD-dijrr anordnad enligt2:321.
Skyddandevdggfflr varabeldgenhtigst5 m frin den skyddadedelen.
Oppning i skyddandekonstruktion som skyddar ND-diirr godtasej. Vid
skydd av begrdnsningsvlggfAr cippningari skyddandevdgg omfatta hiigst
l0Vo av dessareasamt dppningari skyddandebjiilklag hdgst l0% av dess
area.
fdrankrad
Som skyddav begrlnsningsvdgg
kan t ex tillfredsstdllande
vdrme150mm tjockt fasadelementav betongmed mellanliggande
isoleringutnyttjas fijr att minska begrdnsningsvdggens
tjocklek till
200mm.

:413

SKYDD AV BEGRANSNINGSVAGGMOT FARLIG VERKSAMHET
ELLER VARA
Det godtas enligt 2:261 att utrymme med farlig verksamhet eller vara avskiljs frln skyddsrummetsbegrdnsningsvdgg
meden skyddandevdggenligt
:34. Oppningari denna skyddandevdgg godtas ej. Avstindet mellan begrdnsningsvdgg
och skyddandevdggskallvara minst 100mm.
Som spaltfyllninggodtastex minst 100mm tjock mineralullsskivaavsedd
fiir motgjutningmen inte gasbetongdl dettamaterialdr fiir styvt. Formstag
genom spaltengodtasom vidhdftning mot stageti den skyddandevdggen
fiirhindras.

;42

FORSTARKT UTRYMNINGSVAG
Fijrstdrkt utrymningsvdgenligt2:5 dimensioneras
fiir raslastenligt :25.Den
fiir vapenlast.
behiiverdock inte dimensioneras
Betrdffandeminstatjocklek och armeringsmdngd,
se :34.
Betrdffandeftirankringav armering,se :51.
Betrdffandeanslutningtill skyddsrummet,se :52.

:43

MONTERBAR PELARE
Monterbarpelareskall ha godtagbarstabilitetdven vid viss uppbcijningav
takplattan.
Monterbarpelareutformassi att monteringkan utfdras av hiigsttvi personer med de verktyg som tillhijr skyddsrummet.
Det godtas att monterbar pelare dimensionerasfijr centrisk last med en
kniicklhngd lika med den fria hiijden i skyddsrummet. Stdrsta godtagbara
massafdr en monterbarpelareexklusivefotplit iir 60 kg.
Godtagenprincipiell utformning av monterbar pelare av stil redovisasi fig
3:43.S6danpelarekan tillverkasenligtcivilfdrsvarsstyrelsens
typritningar.
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Siviil skyddsrummetstak som golv dimensionerasmot genomstansning
enligt :332. Fotplet och lastfijrdelningsplit f6r diirvid betraktas som pelare
fcir att ijverf6ra pelarlastentill betongengenomjdmnt
om de dimensioneras
fiirdelat kontakttryck.

Kromlo
H y t s om e dI o c k
L a s ttfj r d e l n i n g s p tm&itn2 0 0x 2 0 0x 1 0
S i y r d u b>
b -A 2 5
pelofe
Monterbor

i ngsskruvovseddfiir
Monter
h6.ldjustering
F o i p t & t( e vi n g j u t e n )

Fig 3:43Monterbarstilpelare.Principiellutformning

:5

KONSTRUKTIONSUTFORMNING

:51

ANORDNANDEAV ARMERING OCH ANSLUTNING AV
BYGGNADSDELAR

s
anordnassi att avsedddeformerbarhetoch sammanhillningers^Armering

s hills inom och mellankonstruktionsdelar.

Skarvningav armeringutfdrs enligt SBN, dock med en minsta skarvldngd
av 2 s. Skarvningav all stiidarmeringi sammasnittgodtasinte. Fbltarmering
skarvas med skarvldngden2 s dven vid mellanupplag.All sldt armering
fiirses med dndkrokar.
AnslutningmelInStgiendehtjrn far inte rdknassom momentupptagande.
minsta skarvmed
lan konstruktionsdelargodtas om armeringanordnas
armering ger
redovisad
Ddr
ldngd och fdrankringsldngdenligt fig 3:51.
minstagodtageninspdnning.

))
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SKYDDSRUM
SKYDDSRUM
i u i & t g & e n dh
eo r n
o) Armering

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

a m i n- S K Y D D SMR U
7s

I-

c ) A r m e r i n go v g o l v k o n s t r u k t i o n
e n l i g t h u v u d f o l 1l s o mi n t eu p t o r g r u n d t r y c kf r & nv o p e n l o s t
eller raslost

d ) A n s l u t n i n go v i n n e r v d g g , b o r o n d e
v i i g g i f r j r s i c i r k tu t r y m n i n g s v q g ,
s k y d d o n d ev o g g s o m i s k o r v n i n g
ijvef
ov fciltqrmering
i skyddsrum
m et t o nu p p t o g

Fig 3:51 a) - d) Armering i anslutning mellan byggnadsdelar i skyddsrummets
stomme. All armering dr ej redovisad. s 1r skarvliingd enligt SBN
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Ev.dverbetong
4rmin

=1s01J-

Ev fbrstorkningsplotto

M
SKYDDSRU

SKYDDSRUM

SKYDDSRUM

e ) M e l l o n b j t i t k l ot gt v & v & n i n g s v t
s k y d d s r u ms o m t b v e r gl o
skyddsrum

f ) F t i n o n k r i nogv p e l o r e i b j t i t k l o g
s o m t o r m e f i n go v f i i l s t t i r k n i n g s plottq

'e
C

I

a
C!
c
F

SRUM
SKYDD

s)

B j d l k l o g m e l l o ns k Y d d s r u m
o v o n p &v o r o n d f q

h)

v i i g gm e l l o ns k y d d s r u m
6emensom

Fig 3:51 e) - h) Armering i anslutning mellan byggnadsdelar i skyddsrummets
stomme. All armering dr ej redovisad' s dr skarvlbngd enligt SBN

)t
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:52

TILL SKYDDSRUMMET ANSLUTANDE KONSTRUKTIONSDEL
Till skyddsrummetanslutandekonstruktionsdelanordnas sA att brott i
fiirsta handutliisesi den anslutandedelen.
Kontinuitetsarmeringgenom anslutningssnittenligt fig3:52 godtastill en
mdngd motsvarandehogstT5Voav armeringeni skyddsrummetsstomme
om anslutandekonstruktionsdelej [r tjockaredn motsvarandedel i skyddsrummet och sammaarmeringskvalitetanv[nds. I annatfall godtasanslutning om det p6visasatt momentkapaciteten
i denanslutandekonstruktionen
iir htigst 75 Voav mome\tkapaciteteni skyddsrumsdelen.
Ovanst8endegdller ftir t ex anslutandetakbjiilklag i ftirstdrkt utrymningsvdgsamt anslutandeskyddandevdgg och tak men ej fiir anslutandekonstruktionsdelsom inglr i annatskyddsrum.

Mox0,75
As
M o x 0 , 7 5A q

,T- I
t
l

HlI
L-L

-1
=H
J

TotoI
SKYDDSRUM

Toto[ormering
(Ao)
SKYDDSRUM

ormeflng
(Ao)

SKYDDSRUM
Fig 3:52Sektionav mot skyddsrumanslutandea) pelareb) vbggellerbjiilklag.Alt
armeringiir ej redovisad

:53

FOGAR

:531

ALLMANT
ffi Fog i skyddsrumsstommeutfijrs sAatt skyddsfiirmiganej ftirsdmras.
ffi
ffi Dilatationsfogeller krympfog till8ts ej i skyddsrumsstomme.

:532

VERTIKAL GJUTFOG
Vertikal gjutfog utfiird enligtfig 3:532a och b godtasunderfiirutsdttning:
a) att fog i begrdnsningsvdggsamt fog i tak-eller golvplatta med momentupptagandefunktion utfiirs med minst 20 mm djup ldngsgtendefiirtagning,
b) att, om byggnadsdelenstjocklek iir mindre iin 350 mm, fogen placeras
mitt fdr biirande innervdggeller balk,
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genom fogen hr minst 1,25x Au inom dubbla
c) att armeringsmdngden
skarvlbngdenpA timse sidor om fogen ddr Aa : konstruktionsdelens
armeringsmdngd.
Fcir byggnadsdelarmed tjocklek stijrre 5n eller lika med 350mm godtas
vertikal gjutfog om villkoren a) och c) uppfylls.
Vid balk mitt fijr vertikal gjutfog fijrankras plattan i balken p5 iimse sidor
om fogen enligtfig 3:532b.

b)

SKYDDSRUM
b)vidbalk
Fig3:532Vertikalgjutfoga)vidinnervdgg

Vertikal gjutfog i hiirn godtasendastvid utitgtende hiirn i vdgg.villkoren
enligt punkterna a) och c) ovan skall vara uppfyllda. Fiirankringen av
armeringrdknasfrin fogen,se fig 3:532c.

c)
1 , 2A5 a

Ao
1,25

M
SKYDDSRU

Horisontqlsektion
Fig 3:532cVertikalgjutfogihiirn mellanvdggar
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:533

HORISONTELL GJUTFOG
Horisontell gjutfog godtasendasti anslutningmellan golv och vdgg samt
mellanvdggoch tak. Vid sidan gjutfog erfordrasej Stgdrderenligt:532.

:54

ArcAnonn

MoT KRYMPSPRICKOR

ffi Skyddsrumanordnasst att skadligsprickbildningpi grund av betongens
lffikrympningfiirhindras.
Skyddsrummetskall enligt 4:14 skyddamot intrdngningav gas. Fcir
detta erfordras att ett visst invdndigt luftiivertryck kan uppriitthillas
med skyddsrummetsfliiktaggregatvilket bl a innebdratt skyddsrummets stomme mtste ha god tlthet. Fiir att minska risken fiir skadlig
sprickbildningpt grund av betongenskrympninganordnasom miijligt krympfogari anslutandekonstruktionsdelar
intill skyddsrummet.
Skyddsrums planliisning och grundldggningutformas vidare si att
koncentreradesprickor inte framkallasp6 grund av tvdrsnittsvariationer, punktvis fastlisning i grundenetc..I vissa fall kan tex begrdnsningsvdggbehiiva fijrses med horisontell sprickfiirdelande armeringutijver minimiarmeringenligt :34.

:55

INGJUTNINGSGODS
Dlr ej annat sdrskilt angesgjuts ingjutningsgodsin i sambandmed stommens utfiirande p6 stdant sdtt att tillfredstiillande tiithet och hlllfasthet
erhElls.
Ingrepp efter gjutning som medfiir fdrsdmrad skyddsfiirmtga tilltts ej.

IdIngjutningsgodsrengiirsf iire ingjutning.
Ingjutet formstag av sttl med eller utan tdtningsbrickagodtas.Formstagflr
ej ingjutasi hylsa.
Riirledningi skyddsrumgodtasvid fiiljande utfiiranden:
a) Ingjuten i stommenom det fria avst&ndetmellan parallellarijr dr stiirre
6n l0 ginger stiirsta riirets invdndigadiameter. Om invdndigadiametern
6r stiirre dn 30 mm anordnas tackskikt och bygelarmering enligt fig
3:55a.Fiirgreningmed minst 45ovinkel godtas.
b) Fiirlagd i plgjutning av stommen. Plgjutningen utftirs med minst
100mm tdckandebetongskiktkring riiret och armerasenligtfig 3:55b.
c) Placeradfritt i skyddsrummetom riiret uppfyller kraven enligt4:225.
Riirledning som mynnar i skyddsrumkringgjuts under golvplatta vid huvudfall4, se4:224.
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Horisonto[sektion
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Fig 3:55 Ingjutning av a) rdr i stomme och golvbrunn med sidoutlopp b) riir i
p6gjutning och golvbrunn med bottenutlopp. All armering dr ej redovisad
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HALTAGNING OCH URSPARNING
Dar ej annat sdrskilt angesdr h8ltagningeller ursparning i skyddsrummets
ffi
inte tilllten.
ffigolv, tak och begrdnsningsvdgg
Ursparning i golv fiir efteringjutning av triiskel godtas om den utfiirs med
genomg8endearmeringoch triiskelbyglar enligt fig 3:56.
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:6

KORROSIONSSKYDDM M

:61

ALLMANT
i$ Skyddsrumsdetaljav jdrn och sttl skyddasmot korrosionsi att dessfunkfl tion sdkerstdlls.
Som korrosionsskyddav stildetalj godtasytbehandlingenligt tabell 3:61
samt fdrdigmilning. Vid varmfijrzinkningsamtbrandskyddsmtlningenligt
bilagaC ingtr ej teckbelaggning.
Skruvar,muttraroch brickor godtasendast
el- eller varmfiirzinkade.Skyddsplitenligt4: 15varmfiirzinkas.Elfiirzinkade fdstelement i det fria eller i korrosiv miljii godtas med teckbeliiggning
enligtalternativI i tabell3:61.
Stildetaljer fir ftire behandling inte vara mer korroderade dn vad som
motsvararrostgradC enligt SIS 055900.
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Tabell3:61KorrosionsskYdd
Alternativ

Fijr-a
behandling

Tdckbeldggning
Minsta
Typ
skikttjocklek
pm

Alkydtiickftirg
Alkydtdckldrg

40

120

40

120

Alkydtdckfiirg

40

180

1

St 2

Blymdnja
-linolja

80

2

Sa2tlz

Zinkkromatalkyd

80

3

Sa2tlz

Sprutftirzinkning*
zinkkromatalkyd

100

4

Rengdring
och
betning

Total
skikttjocklek

Grundbeldggning
Minsta
Typ
skikttjocklek
,rm

Varmfdrzinkning

40

50.
65 D

pm

50
65

a EnlistSIS05 59 00
u Stildetaljmedtjocklek) 5 mm

Korrosionsskyddmed en livsldngd pl minst 50lr efterstrdvaspi
ingjutningsgodsoch minst 256r fiir iivriga delar. Korrosionsskydd
som inte kan underhlllasanpassastill detta.
Fullt fiirdig ytbehandling omfattar normalt grund- och tiickbeliiggning samt fiirdigmilning.
:62

FORBEHANDLING OCH MALNING
Behandlingenligttabell 3:61utftirs pi verkstad.Pt byggplatsenutfiirs dock
tdckbeldggningav elfdrzinkade skruvar, muttrar och brickor i det fria eller i
korrosiv miljij, samtbrandskyddsmilningoch fdrdigmilning.
Yta som skalt motgjutasmilas ej. Godtagenrengtiringsgradiir St2 enligt
sIS 055900.
Tdtningslisteller ventil ftr inte milas si att dessfunktion dventyras.
Skylt e d fir ej iivermilas.

:63

VARMFORZINKNING
Varmftjrzinkning utfiirs enligt SMS 2950klass A eller D, fiir fhstelement
SMS 3192klassA, samtKorrosionsinstitutetskvalitetsnormK6212.Varmfiirzinkningutfiirs [ven p6 dold yta eller yta som skall ingjutas.

:@

INOLJNING
Glidytor, gdngoro d inoljas.

63

4

INSTALLATIONER
Fcireskrifter markerasmed grfltt band till vdnster om texten
Rid och anvisningarsaknargritt band
Kommentarermarkerasmedvdnsterindrag

:0

FORTEXT
Fiir huvudkomponenternai ventilationssystemetfiir skyddsrumsdrift finns
funktionskrav upprdttade av civilfiirsvarsstyrelsen. Dessa krav utgiir unfiir
(FOA:s)tekniskabestammelser
derlagfiir fiirsvaretsforskningsanstalts
de olika komponenternasamt fdr derasgodkdnnandeoch kontroll.
fiir skyddsrumsom dr gasskyddsDe komponenteri ventilationssystemet
materiel godkdnns i sdrskild ordning. Fiireliggandebestbmmelserreglerar
frdmst hur komponenterna installeras och anvdnds i skyddsrummet, se
d v e n0 : 6 1 .

VENTILATION
:ll

VENTILATIONSSYSTEM FOR SKYDDSRUM
anordnasfiir skyddsrumsdrift.Systemetfiir
Ett siirskiltventilationssystem
fredsventilation f&,r inte anvdndas fiir skyddsrumsdrift. Skyddsrumsventilation utformas si att erforderlig luftvdxling erhallsutan att skyddsftirmtgan ftirsdmras.
utformadenligtprincipernafiir FAG-systemetgodSkyddsrumsventilation
tas.
FAG-systemet omfattar frdmst fldktaggregatsom via sttitvigsventil
och skyddsfiltertar in uteluft till skyddsrummet'Frinluft ledsut frfln
skyddsrummetvia en eller flera iivertrycksventiler. dvertrycksventilernaplacerasi gasfing och eventuellti TC. Gasflng kan vara
permanent eller monterbart vilket ptverkar placeringen av iivertrycksventilerna.
Fiirutom att fijrse skyddsrummetmeduteluft och bortfiira koldioxid'
avsettatt vid behov
vdrme och luftfuktighet dr ventilationssystemet
renadentillfiirda luften samtatt skapaett iivertryck i skyddsrummet.
Detta ijvertryck dr avsett att ftirhindra luft som dr fdrorenad av
BC-stridsmedelatt trbnga in i skyddsrummetgenom otdthetervid
ddrrar, luckor m m.
Den luftmdngd som tillfiirs skyddsrummetbr beroeendeav om fldktaggregatetdrivs manuellt eller med motor samt om skyddsfiltret hr
si att minst
dimensioneras
inkopplateller inte. Ventilationssystemet
2,1 mslh per person tillfiirs skyddsrummetvid manuell drift med
skyddsfilterinkopplat.Overtrycketavldsespi en tivertrycksmdtare'
Ett iivertryck av minst 60Pa i skyddsrummetefterstrdvas.Overtrycket mdts vid en luftmdngd av 125m8/hper fldktaggregatsamtfritt
riirliga (inte l6sta)iivertrycksventiler.
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Fig 4: I la FAG-system.Principielltutfiirandevid monterbartgasfAng.Vid
anvbndandet
av fler fliiktaggregatkan frAnluft6ventasut direktfrin TC

SKYDDSRUM

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

TILLUFT
:121

LUFTINTAG
Luftintag anordnasi tillriickligt antal pA liimpligt sbtt si att de mynnar i det
fria eller i tunnel fiir reservutgtng - alternativt i stigschakt - och sA att
erforderlig mdngd i miijlig mtn fijroreningsfri och ouppvdrmd uteluft kan
tillfijras skyddsrummet.Luftintag utfiirs av material med god bestiindighet
och hillfasthet.
a) Antal
Det godtas att ett luftintag betjdnarhiigst tvt fldktaggregat'Om det i ett
skyddsrum endast erfordras tvi fliiktaggregat anordnas separatintag ftir
varje aggregat.
b) Placering
Fiiljande placeringav luftintag godtas.
Ndr endast ett fldktaggregat erfordras tas luft in frln fasad eller frfln
reservutgingstunneleller stigschakt.Niir tvfl eller flera fldktaggregaterfordras tas luft in frtn minst tvi fasadereller frin ett luftintag i reservutgangstunneleller stigschaktoch i iivrigt fr6n luftintag i fasad. Luftintag
fiirdelasom mtijligt j[mnt vid olika fasader.Luftintag vid tvl intilliggande
fasaderplacerassAllngt som miijligt frin varandra.
Normalt flr luftintaginte placeraspt tak, dockgodtasett luftintagp[ tak om
byggnadendr ldgredn 6m.
Luftintag anordnassl att avgaser,illaluktandeAngor,frinluft frtn skyddsrum o d ftirhindrasatt sugasin i skyddsrummet.Ett avsttnd av minst l0 m
fr[n luftintag till utrymme med farlig verksamheteller vara godtas, jfr
2:261.
Fiir att hindra uppvdrmd luft fr&n att tas in i ventilationssystemet
placeras luftintag om miijligt skyddat mot bla soluppvdrmning.
Skuggafr&n omgivandehus och vegetationutnyttjas.
c) Material och dimension
Betrdffandematerialoch dimensionav luftintag, se:122a.
d) Utfdrande
Utfiirande enligt nedangodtas.
Fldnsmot uteluftskanalutfiirs ldgsti tryckklassPN 6.
Intagets mynning fijrses med varmfijrzinkat skyddsndt med maskvidd
15mm och tridtjocklek 2 mm. Nbtet skruvasfast.
Luftintag i fasadanordnasenligt nigot av alternativenifig4:121a. Luftintag
ftr gdras demonterbart.Demonteratluftintag fijrvaras tillsammansmed
mynVid demonteringskalluteluftskanalens
6vrig skyddsrumsutrustning.
ning blindfldnsas.
Luftintag frin reservutgingstunneleller stigschakt anordnasenligt fig
4:l2lb och fig 4: 12lc.
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UTELUFTSKANAL
uteluftskanal dimensionerass8 att erforderlig mdngd utelufi kan tillftiras
skyddsrummet.uteluftskanal skallvara gastatoch utfdras av materialmed
god bestdndighetoch hillfasthet. Ddr kanalengtr genomskyddsrumsstommenftirsesden med pi liimpligt sdtt anordnadtdtningsfldns.
a) Material och dimension
Materialoch dimensionenligtfiiljande godtas.
Uteluftskanalutftirs av stiltub enligt SMS 1786eller SMS 1886och fiirses
med pAsvetsadtdtningsfldnsddr kanalengir genomskyddsrummetsstomme. Fldnsenshiijd skallvaraminst 20och hiigst 100mm, desstjocklek minst
3 och hiigst 10mm.
uteluftskanal fiir ett fliiktaggregatutfiirs med minst DN 100upp till en l[ngd
av l0 m. Fcir kanal ldngredn l0 m men kortareiin 40 m vlljs minst DN 125'
i varje sdrskiltfall med hdnsyntill tryckfallet i
Ldngre kanaldimensioneras
kanalen.
Uteluftskanal fijr tv6 fliiktaggregat utftirs med minst DN 150 upp till en
i varje sdrskiltfall med
ldngd av 18m. Kanal ldngredn l8 m dimensioneras
hdnsyntill tryckfallet i kanalen,dock viiljs minst DN 200'
KanalldngdenrdknasfrAn luftintagetsmynningtill sttitvAgsventilen.
b) Utliirande
Fiiljande utfiirande godtas.
Anslutningsfldnsarmot luftintag och stiitvtgsventil utfiirs ldgsti tryckklass
PN6.
uteluftskanal med stijrre diameter iin DN 100utfiirs med tivergtngskona
vid anslutningtill stdtvAgsventil.
medminsta
drineringsanordning
Uteluftskanalfdrsesmedavstdngningsbar
diameter15mm i l8gpunkter.
Ftir att luften i uteluftskanaleninte skall uppv[rmas flr kanaleninte fdrliiggasintill ledningmed uppvdrmdgaseller vdtska.
Betrlffande ingjutning,se 3:55.
se 3:6'
Betrdffandekorrosionsbehandling,

:123

STdTVAGSVENTIL
stiitv&gsventil(SVV)
ffi uteluftskanal ftirses med en p&ldmpligt sdtt anordnad
varje
fliiktaggregat.
ftir
ffi
Sttitvigsventil som 6r gastdtt anslutentill uteluftskanal och till skyddsfilter
eller - vid fiirbikoppling av filtret - till fldktaggregatgodtas. Stiitvtgsventil,
fliiktaggregat och filter placeras st att anslutningsslangenblir st kort som
miijlig[, dock godtasen slangldngdav 2m.
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Luftriktnino
Siiingd
0ppen

L-Kondensvotte novlopp

Vertikotsektion
Fig4:123Principskiss
avstiitvigsventil

av fiirsta klass.
Stiitvegsventiliir gasskyddsmateriel
Stijtvegsventil iir dimensioneradfiir ett luftflijde av 300 m3/hvid ett
tryckfall av hiigst 200Pa. Ventilen dr normalt iippen. Vid impuls frln
luftstiitvig stangerden inom n&gramillisekunder. Ventilen dr Iven
manuelltavstdngbar.
Vid monteStiitvegsventilendr fiirsedd med kondensvattenavlopp.
ring av ventilentillsesatt avloppetplacerasnedit.
:124

SKYDDSTILTER
(FAG-filter)installeraspAsugsidanav varje fl[ktaggregat.
$eEtt skydasfilter
il.,Filtret skall fredsfiirvaras i leveransemballagetmed locken pisatta och med
$ltaen .ld" upp som st&r angivetp& filtret.
av fdrsta klass.
Skyddsfilterdr gasskyddsmateriel
Ett skyddsfilter 6r dimensioneratftir ett nominellt luftfliide av 150
m3/h vid *20'C och ett lufttryck av 0,1 MPa. Vid den nominella
luftmdngden fir genomstrdmningsmotstindetinte iiverstiga 500Pa
vid rent filter.
Skyddsfiltretanvdndsendastvid BC-fara.Skyddsfiltretbestir av tre
olika delfilter ddr luften renas frfrn griivre partiklar och grovdamm i
fiirfilter, frin aerosoler i aerosolfilter samt frin gaser och Sngor i
gasfilter.
Filtret dr kdnsligtfijr fukt. Om skyddsfiltretvagermer dn 4 kg iiver
den pi filtret angivna vikten innebdr detta att filtret har tagit upp st
mycket fukt att skyddsfiirmlgan allvarligt nedsatts.Filtret skall i
sidant fall bytas eller regenererasenligt tillverkarens anvisningar.

:125

FLAKTAGGREGAT
Ftir varje pibiirjat 60-tal skyddsrumsplatserinstalleras ett fldktaggregat
(FA). Installationen skall ske st att uteluftskanalenblir si kort som mtijligt
och sl att erforderligt utrymme finns fiir manuell drift.
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S e k t i o nA - A
avfldktaggregat
tiverplacering
Fig4:125Principskiss

placerasi princip enligtfig4:125.Dbrvid tillsesatt pelareeller
Fldktaggregat
placeras inom en area av 1800 x 2400 mm vid varje
mm
inte
vdggar
aggregat.
av fijrsta klass.
Fliiktaggregatdr gasskyddsmateriel
Ett fliiktaggregat bestir i princip av en flbkt med drivanordning ftir
sivdl hand- (motsvarande)som eldrift samt anslutningsdonfiir uteluftskanal och skyddsfilter samt fiir tilluftskanal. I ett fldktaggregat
ing8r dessutomstativ ftir golv- eller vdggmontage,luftmdngdsmdtare
och regleringsspjiill. Aggregatet monteras pi golv eller vdgg enligt
tillverkarensanvisningar.
Ftir FAG-systemetgodkbndafliiktaggregatfiir 60 skyddsrumsplatser
fcir ftiljande driftfall'
[r dimensionerade

Tabell 4:125 Luftmiingder vid anviindning av FAG-system

Motordrift
Handdrift

med filter
utan filter
med filter
utan filter

Luftmdngd
mo/h

Luftmotstdnd
Pa

Luftmdngdper
personvid 60
personerper FA,
m'/h

150
300
t25
250

1 150
900
900
6s0

, <
) 1
^

1

Ett fldktaggregat1r utfiirt si att fiiljande villkor uppfylls. Effektftirbrukningenvid motordrift dr hiigst 400W och vid handdrift (motsvarande) inte stijrre dn att tv6 personer kan driva aggregatet(hiigst
120'W). Ett aggregatmed nytt skyddsfilter inkopplat vevasmed ca 30
varv/min vid luftfltidet 125 m3/h. Luftflijdet mdts pl aggregatets
luftfliidesmiitare som dr graderadftjr luftfliiden mellan 125och 300
m3/h.
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Med varje fliiktaggregatfiiljer monteringsanvisningsamtanvisningar
fiir drift, fiirvaring och vird. Anvisningarnafiirvarasi skyddsrumsfiirrAdet.

:126

6vnnrnvcKSMArARE
Skyddsrumftirsesmed minst en tivertrycksm[taresom skall vara avldsbar
frin ett av fliiktaggregaten.dvertrycksm[taren anordnassi att skillnaden
mellan lufttrycket i skyddsrummet och ridande atmosferstryck kan avldsas.
Fiiljandeanordningav iivertrycksmdtaregodtas.
OvertrycksmdtaremonteraspA en vdggca 1,5m 6ver golv och hiigst2,0m
frln fliiktaggregatets
centrum.sefig 4:126.

Mdr

M
SKYDDSRU

Kabelgenomftiring

S t o n gI < 5 0 0

Fig4:126Principskiss
iiveranordning
fdr tivertrycksmetare

dvertrycksm[tare ansluts med slang till miitriir som har fiirbindelse med
luften utanftir skyddsrummet.Avstindet mellan mdtrijr och iivertrycksm[tare biir vara sAkort som mdjligt och fir inte iiverstiga 0,5 m. Mdtrdret
utfiirs av koppar och med en ytterdiameterav 5 mm. Det monterasst att riir
och slangkan drdneras.Rdret avslutasutanftjr skyddsrummetmed dammskydd eller med nedAtriktad cippning. Genom viigg fiirliiggs mdtrtiret i
kabelgenomfiiring,se :43.
Overtrycksmhtaredr gasskyddsmateriel
av andraklass.
Overtrycksmdtarendr i princip utftird antingensom en vdtskemanometer av U-riirstyp eller som en tryckmdtare med fjiidrande membranoch skalvisare.Den kan avldsasmellan 0 och 250Pa med en
noggrannhetav +lUVo.
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Mdtarensmontering, demonteringsamt handhavandevid drift framglr av instruktion som medfdljer metaren. Instruktionen fiirvaras i
skyddsrumsfiirrAdet.
Mdtrijr och slangskall fiire mdtning drdneras eftersom vatten i riiret
eller slangenmedfiir felaktigt mbtvlrde.
:127

TILLUFTSKANAL
Tilluftskanalutfiirs av ldmpligtmaterial.Kanalenutformas.medsadanarea
f,(loch Oragningsamt stdana tilluftsdon att jdmn ftirdelning av tilluften er#unanr i hela skyddsrummet.Tilluftskanal som avsesatt demonterasunder
fi fredstid skall mdrkas s5 att kanalenlett kan monterasvid skyddsrummets
j:i,iordningstiillande.
Fiiljandeutformningav tilluftskanalgodtas.
Ftir ett flbktaggregat utfijrs tilluftskanalen av plit med en area av minst
0,0078m2 vilket motsvarar A 100mm. Kanalen fiirses med tilluftsdon.
Antalet tilluftsdon berdknas fiir en tillfijrd luftmiingd av 150 m3/h per
fldktaggregat.
Tilluftskanalutfiird som spiralfalsadplitkanal enligt SIS 827206godtas.
Anslutningmellanfliiktaggregatoch tilluftskanalav flexibel slanggodtas.
Luftf6rdelningen i skyddsrummet blir i allmiinhet tillfredsstdllande
om luften sldppsut efter hela skyddsrummetsl6ngd.Somtilluftsdon
fiir den luftmdngdsom
kan t ex anvdndasstosarvilka dimensioneras
.
fig4:.127
se
via
donet,
skall tillfiiras

kA
q

0

d

L

25 1 0 5 5 3 5 55
50 20 80 50 80
7 5 30 9 0 60 90

G-

,r#
H'A - A

n

B-B

d3/tr
Q= L u f t m c i n gm
n = Antoletpersoner
per tittuftsdon

Fig4:121 Exempelpe tilluftsdon

:13

FRANLUI'T

:l 3 l

FRANLUFTS<'PPXTNCOCH FRANLUFTSKANAL
fo Franluftsiippningav tillriicklig storlek anordnasvid tak mellanTC- avdelej liggeri direkt anslutningtill gasf6ng
ffi ning och gasfing. Om TC-avdelning
ffi anordnasliimplig frinluftskanal.
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ffi

Frinluftskanal som avsesatt demonterasunder fredstid skall miirkas sSatt
kanalenldtt kan monterasvid skyddsrummetsiordningstdllande.

Vid permanentgasfengi direkt anslutningtill TC-avdelninggodtas att
frAnluftsiippningfiirses med tallriksventilav aluminiummed dimensionen
O 200mmvilken placerasvid tak i gasftngetsinnervdgg.Om TC-avdelning
inte har gemensamvdggmed gasfing anordnasfrinluftskanal med dimensionQ 200mm mellan TC-avdelningenoch gasfAnget.
Vid monterbart gasfing godtas att frinluftskanal anordnasmed dimension
minstA 150mm mellanTC-avdelningenoch gasftnget.
Ftir s6vdl permanent som monterbart gasfflnggdller att om luft fr6n fler dn
tv8 fldktaggregatavgtr genomsammafrinluftskanal iikas kanalensdimension i proportion till antalet aggregat.Antalet tallriksventiler ijkas i proportion till antalet aggregatom luft frln fler iin tvA aggregatavgir genom
gasflnget.
Frtnluftskanalutfiird somspiralfalsadpl8tkanalenligtSIS 827206godtas.

:132

ovnnrnycKSVENTIL
Skyddsrumfiirses med en splitterskyddadiivertrycksventil(6V) ftir varje
fliiktaggregat. Overtrycksventil i gasfing placeras si att detta ventileras
tillfredsstiillande.
Q Overtrycksventiloch dessmontering
Overtrycksventil
av typ OVfOOgodtas.
Overtrycksventildr gasskyddsmateriel
av andraklass.
Overtrycksventilmonterasp8 ingjutningshylsa
vilken gjuts in i samband med skyddsrummetsuppfcirande,se fig 4: 132aoch 3:55.
Overtrycksventilendr en riirlig, avbalanseradoch sjdlvstdngande
ventilanordning som monterasi skyddsrumsbegrdnsningsviigg.Vid
monteringentillses att ventilanordningensaxel blir horisontell,annars kommer inte ventilen att fungera pi rett sett. Ventilen skall vara
ftirsedd med lisanordning med vilken ventilen kan l6sasi stiingtliige.
L6sanordningendr Stkomlig frfln skyddsrummet.
Overtrycksventilencippnarfcir utsldppav frAnluft vid ett visst civertryck i skyddsrummeti fijrhillande till atmosfdrstrycket.Fdrsvinner
tivertrycket eller piverkas iivertrycksventilen av en utifrin kommande luftstiitveg stdngerventilen.
Ventilen dr avsedd fijr en nominell luftmdngd av 300 m3/h vid ett
hcigstatryckfall av 200Pa. Oppningstrycket[r ca 60 Pa.
b) Placering
Fiiljandeplaceringav iivertrycksventilgodtas.
Vid permanent gasfeng placeras samtliga dvertrycksventiler i gasflngs
yttervegg.
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minsten iivertrycksventili
vid monterbartgasfangmedl,2m2 areaplaceras
gasflng
tned2,4m2areaminst tvfi'
gasftngsytterveggsamtvid monterbart
Vid skyddsrum i grupp
placeras
i
TC-avdelning.
$vriga i5vertrycksventiler
ena skyddsrummet
godtas
i
att
det
2:41
gasfing
enligt
gemensamt
med
Betrdffandestorleplaceras
i
TC-avdelningen.
samtligaovertrycksventiler
.
gasfing,
se
2;43
monterbart
ken av
overtrycksventil placerasi TC-avdelningmed centrum minst 300mm under
tak. vid siirskilt undertak iiver TC-avdelningenplacerascentrum av ijvertrycksventilen minst 300mm under detta. I gasflng placeras 6vertrycksventilenmed centrum minst 600mm dver golv. overtrycksventiler
placeras inbtjrdes med ett minsta centrumavstind av 300mm och med
centrum minst 300mm frtn anslutandekonstruktionsdel.Betrdffandeanordnandeav iivertrycksventili monterbartgasfing, se6ven2:43'
dvertrycksventil anordnassi att risk ej fiireligger att frtnluft blandasmed
uteluft som tillfijrs skyddsrummet.
vid placeringav frtnluftsiippning och iivertrycksventil i gasfangskall efterstrdvas att luftstriimningen i gasfangetsker ldngs en rymddiagonal. I gasf6ngs yttervdgg placeras dlrfiir om miijligt iivertrycksventil under halva
gasfflngshtijden.
Anvdnds diirr NSD l2ll78 vid monterbart gasflng kan iivertrycksventilen placeras med centrum hiigst 3fi)mm frin diirriippning, se
fig2:43.
flvertrycksventil f6r inte placerasmed ett centrumavst&ndmindre dn
300mm frin tak eftersom ventil med manuell lisarm i s6 fall inte
fungerar tillfredsstdllande.
c) Splitterskydd
Splitterskyddanordnatenligtnedangodtas.
dvertrycksventil som placerasdirekt mot det fria eller som inte dr splitterskyddad av skyddande viigg och tak enligt fig 3:412afiirses med sdrskilt
splitterskydd. Splitterskydd fiir iivertrycksventil utfdrs enligt fig4:l32aav
steltub med fldns av stalpltt. steltub utfijrs med diameter DN 150 och
':tti: trrr.
: 1 r l : : : : i : : . :t : - : t : : : t l
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Fig 4:132a6vertrycksventil monteradpA ingjutningshyslaoch ftirsedd med
splitterskydd
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en fldnstjocklek av minst l0 mm. Splitterskyddetsmynning fijrses med
varmfiirzinkat skyddsndtmed maskvidd 15mm av 2,0mm steltred.Netet
skruvasfast.
Splitterskyddinomhusutfijrs alternativtav minst l0mm sttlpltt enligt fig
4:132b.
Splitterskydd fiists i viigg med minst 4 expanderskruvarav dimensionminst
12xl00mm.
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Fig4:l32bSplitterskydd
till iivertrycksventil.
Endastfijr inomhusbruk
:14

PROVNING AV SKYDDSRUMMETS VENTILATION OCH
GASTATHET
Skyddsrummetsgastdthetoch ventilationssystemets
funktion provas vid
slutbesiktningen
av skyddsrummet.
Gastdthetenbediims vara godtagbarom ett iivertryck av minst 60 Paerhtlls
i fiirhfrllande till uteluften di varje fliikt ger en luftm6ngd av 125m3/h och st
minga dvertrycksventiler dr dppna som svarar mot anvdnt antal fldktar.
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Provningenavser att faststdlla om skyddsrummet kan llmna tillfredsstdllandeskydd mot BC-stridsmedel.Betrdffandeprovningsmetod,sebilagaE.

ANORDNINGAR FOR FREDSVENTILATION

:15

Fijr fredsventilation fir iippningar i begrdnsad omfattning anordnas i
skyddsrumsstommeom iippningarnafdrses med sdrskildaanordningarftir
igensdttningvid skyddsrumsdrift.
iippningarnas
i6
6.

Ftir skyddsrumsdrift installerad fldkt och filter f[r inte anvdndasfdr freds#
$il ventilation.
Ventilationskanalfijr annatutrymme dn skyddsrummetftr inte drasgenom
detta.
dppning med en area av htigst 0,032 m2vilket motsvarar Z 200mm godtas
om den fiirses med skyddspt5t (SP) och strtlningsskydd, se fig 4:15'
oppningar med skyddsplitar placerasmedett centrumavsttnd av minst 300
mm och pAett avstind av minst 300mm fran centrum skyddsplattill ndrmast
anslutandekonstruktionsdel.
och golv
Stdrreiippningdn 0,032m2godtasi skyddsrumsbegrdnsningsvdgg
- men ej i tak - om den ftjrses med igenshttning av i princip samma
utformning som vid ftinsteriippning-Till exempelgodtas lucka typ GSL
eller typ GSLO med storlek frfin 200x200till 800x800mm med tillhtjrande
str&lningsskydd.

SKYDDSRUM

SkyddsplAt

6ummiporkning
Vy

Sektion

Fig 4: l5 Principutfdrande av igensdttning av tippning med skyddsplAt

av
SkyddsplAtoch luckor typ GSL och GSLO dr gasskyddsmateriel
andraklass.
Angivet centrumavstandfiir skyddsplltar dr ett minsta mttt. Stijrre
avstlnd biir om mtijligt viiljas fiir att monteringenav skyddsplltarna
skallunderldttas.
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R6RINSTALLATIoN

:21

RORINSTALLATION FOR VATTEN ELLER TRYCKLUFT

:2ll

ALLMANT
ffi Riirledningar
ffi sdmras.

genom skyddsrum utftirs st att skyddsfiirmtgan inte fiir-

Endast rtirledningar och avstdngningsventilerfdr vatten och luft och utfiirda fdr liigsttryckklassPN 6 godtas.
Fiiljande hiigsta tillttna vdrden fdr temperatur och tryck godtas.
Vatten: temperatur+90oC,tryck 1,0MPa
Luft: tryck 0,9MPa
Det godtas att riirledning dras genom skyddsrumstak, golv eller begr[nsningsvdggunder fiirutsdttning att ledningen fdrses med gastdt rdrgenomfiiring och avstdngningsventili skyddsrummet.Avstdngningsventilmonteras enligt fig 4:2lla. Riirledning som dras genom permanent gasf&ngs
innerviigg fiirses med gastdtriirgenomfiiring. Gastdtrtirgenomfiiring utfiirs
e n l i g t: 2 1 4 .
Provtryckning av rdrinstallationer i skyddsrumutfiirs i enlighetmed
VVS-AMA.

o
o

rlt

SKYDDSRUM

x
o
E

Fig 4:21 I a Avstdngningsventil. Montering

Det godtas att rdrledningar placerasmed minsta centrumavstlnd enligt fig
4:2llb.
Dbr riirledning iir sAmonterad att den ej kan expanderafritt godtasexpansionslyra som expansionsupptagande
anordning.
Betrdffande fastsdttning och upphdngningav riirledning med tillbehiir, se
3:35.
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:212

ANTAL RORLEDNINGAR
begrdnsassA
ffi Antalet rtirledningar som gir genom skyddsrummetsstomme
fiirsdmras'
inte
skyOOsfiirmAgan
att
ffi
Rtirledning dras om miijligt utanftir skyddsrum.
Hiigst 7 genomgaenderiirledningar godtas. utijver de genomgaendeledningarnaflr grenledningarfran dessadras genomskyddsrummetsstomme.
Riirledning som betjdnar skyddsrummet ftr anslutas till de genomgaende
riiren.
Avloppsledningrdknasinte in i det stiirstaantaletrdrledningarenligt
ovan.

:213

RoRDIMENSION OCH RORMATERIAL
ges stdan dimension och utfiirs i sidant material att skyddsffi Riirledning
ffi fiirmigan inte fiirsdmras.
Fiiljande rdrmaterial och stijrsta riirdimensioner godtas:
a) riirledning av koppar enligt SMS 1890serie 2 med dimension 70/2 och
serie3 meddimension7012,5,
b) riirledningav sttl enligt SMS 1786eller SMS l8E6med DN 65 eller
c) rtirledningav stll enligt SMS 326eller SMS 327med DN 65.

.,214

GASTAT RoRGENOMFONINC
tak, golv samtinre vegg
ffi Rdrgenomfdringi skyddsrumsbegrdnsningsvdggar,
fiirsdmras.
inte
gasfing
att
skyddsfiirmigan
permanent
sl
utfiirs
ffi i
Gastet rdrgenomfiiring med tdtningsfldnsutfiird fiir liigst PN 6 enligt nAgot
av alternativenifig4:214 godtas.Ingjutning av sAdangastdtriirgenomftiring
uppfiirande.
sker samtidigtmed skyddsrumsstommens
T6tningsfldns som dr hirdliidd eller svetsad gastett pt riirets alternativt
hylsansmittparti godtas.Fldns med en hiijd av minst 20 och hiigst lffimm
samt en tjocklek av minst 3 och hiigst l0 mm godtas'
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Icitningsf lcins

Tdtningsflcins

Tcitnings{
lcins

ca 50
pAgastdta
Fig4:214 Exempel
rdrgenomf
iiringar

Det godtasatt ej utnyttjadriirgenomfiiring utfiirdenlietfie4:214tillsluts vid
alternativ I och 3 med plsvetsat eller ptliitt 3 mm tjockt lock samt vid
alternativ 2 med giingadpropp. Tillslutningen utfiirs pE skyddsrumssidan.
Vid riirgenomftiring med hylsa enligt alternativ I ifig4:214 hirdliids
eller svetsasdet genomgtenderiiret och hylsan gastdtt sammanendast pi skyddsrumssidan.
I alternativ2 sker skarvninggenomgdngning pA bida sidor om vdggen.I alternativ3 sker skarvninggenom
svetsningpl blda sidor om vdggen.
:215

RORISOLERING
Riirledning som kan fdrorsaka kondensutfdllningeller vdrmeavgivningi
ffi
ffi skyddsrumfiirses med liimpligt anordnadisolering.
Rtirisolering av liimpligt material som i skyddsrummetslutar ca 50mm fr&n
riirskarv vid riirgenomfiiring godtas.
Riirisolering flr inte iika skyddsrummetsbrandbelastning.Plastsom
utvecklar giftiga gaser vid brand fir enligt 2:6 ej anvdndas som
isolering eller som ytbekliidnad till annanisolering. Detta giller dven
riirisolering av annat material som kan fiirorsaka lukt eller andningsbesvdrandedamm e d vid vapenverkaneller brand.

:216

RORLEDNING I SKYDDSRUMS UTRYMNINGSVAG
ffi ROrledningfdr hetvatten under tryck i skyddsrums utrymningsvig fiirses
ffi med avstdngningsventili ftirdelningscentraleller motsvarande.

80

TB 78

422

Riirledning ftir hetvatten under tryck betraktas som farlig verksamhet enligt 2i261.Riirledning fijr hetvatten under tryck i skyddsrums utrymningsvdgbijr om miijligt undvikas med hdnsyn till de
driftproblem som kan uppstfl vid avstdngningav vattnet.
:217

TAPPSTALLE I SKYDDSRUM
Pt liimplig plats i varje skyddsrurhanordnasminst ett tappstellemed ventil
f iir slangfiirskruvningoch itersugningsskydd.
Placeringav tappstdlleintill TC-avdelninggodtas.Tappstiillefiir skyddsrumsdrift fir inte placerasi gasftng.
Betrhffandeutrustningvid tappstdlle,se 5:13.

:22

AVLOPP

:221

GOLVBRUNN VID TAPPSTALLE
Varje tappstdllei skyddsrumfiirses med golvbrunn ddr annat ej sdrskilt
anges.
Ddr inte golvbrunn kan anordnasgodtas i stiillet samlingsbrunnav.betong
med en volym av minst 0,5 msper tappstdlle.

:222

ANORDNANDE AV GOLVBRUNN
Golvbrunn med automatisk eller manuell avstdngning anordnas si att
skyddsfiirmigan inte f tirsdmras.
Golvbrunn med sidoutlopp monterad enligt fig 4:222a med iiverkanten
minst 100mm under golvplattansdverkant godtas.
Golvbrunnmedbottenutloppanordnadenligtfig 4:222bgodtas.
Som golvbrunn ftir skyddsrumsdriftgodtasgolvbrunn medavstdngningsanordning av inte korroderandematerial.
Golvbrunn med sidoutlopp kan antingenha automatiskeller manuell
avstdngning.Vid manuellavstdngninganvdndsnormalten ltis nyckel
av metall, som ldmpligen fiirvaras tillsammansmed skyddsrumsutrustningen. Golvbrunn med automatisk avstdngninganordnass6 att
den stdngervid piverkan av tryck utifrln.

m i n1 0 0

SKYDDSRUM
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Fig 4 :222aGolvbrunn med sidoutlopp

Fig 4:222bGolvbrunn med bottenutlopp
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AVLOPPSLEDNING FOR SKYDDSRUMSDRIFT
Avloppsledning fiir skyddsrumsdrift i eller under skyddsrumsgolvdimensionerasoch utftirs sAatt tillfredsstdllandeavloppsfunktion erhills utan att
skyddsfiirmigan fiirsdmras.
Det godtas att avloppsledning ingjuts vertikalt genom'golv eller med en
sidodragningav hiigst 700mm, se fig 4:222aoch b.
Betrdffande dragning, se :224.
Avloppsledningsdimensiondr inte begrdnsad.
Vid val av material och fogning av avloppsledning i eller under
skyddsrumsgolvbiir hdnsyntas till att avloppsledningen
inte 1r itkomlig sedangolvet dr gjutet och att bilning i skyddsrumsgolvinte flr
utfiiras.

:224

AVLOPP FOR SKYDDSRUMS FREDSANVANDNING
Avloppsledningfiir skyddsrumsfredsanvdndningutfiirs st att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras. Avloppsledningar f iir skyddsrumsdrift, genomgtende avloppsledningaroch avloppsledningarfiir skyddsrummetsfredsanvdndning flr inte sammanfiiras till gemensam samlingsledningi eller
underskyddsrumsgolvet.
Avloppsledningfiir fredsanvdndninganordnadenligt fiiljande godtas.
Avloppsledning skyddas med avstdngningsventilmonterad hiigst 300mm
innanfiir skyddsrums begrdnsningsv[ggoch med fiirstdrkt riirledning frAn
ventilenut genombegrdnsningsvdggen,se
fig 4:224a.Avsthngningsventilen
placeras i siirskild ventilgrop. Ventilgropens dimensioner i plan fir inte
underskrida600x800mm. Gropentdcks ldmpligenmed lucka av korrosionsbestiindigt material. Luckan fdsts i ram av sammamaterial. Avstdngningsventil och ftirstdrkt riirledning utftirs fiir tryckklass PN 6.
Avstiingningsventilens
dimensionflr inte vara mindre dn rdrets. Ventilen
skall vara utfiird sAatt god tdtning, litet motst6ndoch liten risk fiir igensdttning erhllls. Den skall vara lltt att demonteraoch rensa samt att iippna och
stiinga.
Fiire avstdrngningsventil
anslutsinte andra avloppsenheterdn de somfinns i
skyddsrummet.
Fiirstdrkt riirledning fdrses med tdtningsfldns vars mitt och utfdrande
framg&r av :214.
Erforderlig luftning anordnas inne i skyddsrummet. Luftningsanordning
utfiirs med av statens planverk typgodkiind luftningsventil.
Vid huvudfall4 enligt 3:242 kringgjuts avloppsledningunder skyddsrumsgolv med lfi) mm armeradbetong.
Exempel pl dragningav avloppsledningar,se fig 4:224b.
Betriiffande val av material till avloppsledning,se:223.
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Fig 4:224aYentilgropmed avstdngningsventiloch fiirstdrkt riirledning
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Fig 4:224bExempelpAdragningav avloppsledningar
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Vid fredsanvdndningbehijvs ofta fler avloppsenheterdn de som
erfordras fiir skyddsrumsdrift. Vid skyddsrummetsiordningstdllandeavstdngsdessaenhetergruppvisfijr att hindraen tryckvig att
eller att skyddstrdngain i skyddsrummetgenomavloppsledningen
rummetiiversvdmmasvid fel pA avloppssystemet.
Vid golvkonstruktionenligt huvudfall4 kringgjutsavloppsrtiretmellan ventilen och avloppsenhetens6 att rijret inte trycks eller bryts
sdnderav en tryckv6g som trdngerin undergolvkonstruktionen.
Handfat, WC-stolar mm som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift
skall infdstasenligt 3:35. Om installationerej infdsts pi detta sdtt
m6ste de demonterasvid skyddsrummetsiordningstillande. Installationeri ett utrymme, som omslutsav betongv[ggar,flr dock
sitta kvar underfiirutsdttningatt dcirrenlIses och blockeras.
Luftningsanordningen stdnger ndr iivertryck rtder i avloppsriiret
varigenomfiirhindrasatt illaluktandegaserfrin avloppettrdngerin i
skyddsrummet.Luftningsledninginom skyddsrumbehiiverinte gjutas in i betong. Avluftningen skall mynna si hdgt att avloppsvatten
inte kan trdnga in i skyddsrummet.Luftning av avloppssystemet
genomluftstamgodtasinte.

:225

GENOMGAENDE AVLOPPSLEDNINGAR
utfiirs seaft skyddsfiirmiganinte fdrsdmras.
ffi Genomglendeavloppsledning
Fiir genomgiendeavloppsledningav gjutjdrn, plast eller motsvarande,
godtaskringgjutningmed minst 100mm armeradbetong.Betrdffandegolvbrunnsstorleki skyddsrumstaksamtavloppsrtirskringgjutning,se 3:55.
Avloppsledningav syrafast stil av kvalitet SIS2343 i tryckklass PN10
godtas utan kringgjutningunder fiirutsdttning att rijret dr oskarvat inom
skyddsrummetoch genomfiiringarnai skyddsrummetsstommeutfcirsgastiita. Vid genomfiiringarnafiirses riiret med tdtningsfldnsarenligt:214.
Rensriir av gjutjdrn eller syrafastst6lgodtasutan skyddslucka,se fig4:225
alternativL Rensr6rav annatmaterialftirsesmedskyddslucka,sefig4:225
alternativ2. Ram till skyddsluckafiir rensriirgjuts in samtidigtsom riiret.
Betrdffandeavloppslednings
dragning,se :224,
Skyddsluckafdr rensrtjrdr gasskyddsmateriel
av andraklass.
Med genomgiendeavloppsledningavsesavloppsledningtill vilken
det inom skyddsrummetinte dr anslutetnigon avloppsenhet.
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Fig 4:225Rensriir pAkringgjutenavloppsledning

:3

vAR},IE
Skyddsrum fiirses med liimpliga uppvdrmningsanordningarsA att jbmn
vdrme kan erhlllas vid skvddsrumsdrift. Vdrmare skall vara manuellt reglerbar.
Vbrmeinstallation som vid dimensionerandeutetemperaturenligt SBN ger
minst + l5"C i tomt skyddsrumgodtas.
Det godtas att uppvdrmning sker med vdrmevatten eller direktverkande
elvdrmedon.
Radiator, radiatorventil och riirslinga i vdrmevattensystemav liigst tryckklass PN 6 anordnatenligt :2 godtas.
El-uppvdrmninganordnadenligt :4 godtas.
Uppviirmning med varmluft godtasnormalt inte'
Vdrmare kan t ex vara radiator, konvektor eller riirslinga.
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UTFORANDE
ffi Uinstatlation fiir skyddsrumsdriftanordnasskild frin installationutanfiir
# skvddsrummet.
Skyddsrumftirsett medegengruppcentralplaceradi skyddsrumrnetgodtas.
Fiir skyddsrum i grupp med dubbla dtirrar mellan skyddsrummen enligt
2:322godtasdock en gruppcentralfdr tv6 skyddsrum.
Gruppcentrali gasftnggodtasinte.
Elinstallationi skyddsrumftr inte anslutastill gruppcentralutanfdr skyddsrummet.
Elinstallationinom skyddsrumf6r inte anslutastill gruppsiikringgemensam
med installationutanfijr skyddsrummet.
Exempel pA elinstallationframgir av fig4:442.
Betrdffandeinf[stning av elarmatur,se 3:35.
Belysning i vindftng eller i gingviig till skyddsrum fAr anslutas till
siirskild gruppsdkringi skyddsrummetsgruppcentral.

:412

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

ffisiikringar.
Vdgguttag,belysning,vdrmedon,ventilationsanordning
samtinstallationer
fiir fredsanvdndning
anslutnavar fdr sigtill skildagruppsdkringargodtas.
Hiigst tre tvtvdgs vdgguttagper gruppsdkringgodtas.
Det godtas att hiigst tv& fldktaggregatanslutstill sammagruppsdkring.Om
endast tvl fldktaggregatinstallerasftirses dock varje aggregatmed var sin
sdkring.
:413

MONTAGE
Elinstallation fiir skyddsrumsdrift utfiirs st att skyddsrums iordningffi
ffi stdllandeinte fdrsviras.
Ftir fliiktaggregat som demonteras i fred godtas endast anslutning med
stickpropp till v?igguttag.Ledningenfir ha en ldngd av hiigst 3 m.
Det godtas endast att elinstallation f6r skyddsrumsdrift monteraspi sidan
vdgg eller inredning som inte skall demonterasvid skyddsrums iordningstdllande.
S6vdl utanpiliggande som infdlld installation godtas. Dock godtas inte
utanptliggande elledningar i anslutningsytan mellan monterbart gasfAng
och vdgg, se2:43.
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ELINSTALLATIONFORFREDSANVANDNING
utfiirs sfl att skyddsrums iordningFast anslutenfredsinstallation som miste demonterasvid skyddsrumsdrift
fiirses med sdkerhetsbrytareoch kopplingsdosavars ledningar blir spdnningsliisandr strdmbrytarensl6sifrin.
utfijrd enligt SEN 28 0605 godtas. Vid brytaren uppsdtts
SdLkerhetsbrytare
skylt som anger att brytaren l8ses i frAnslaget liige vid skyddsrummets
iordningsstdllandesamt att demonteringav installationernaddrefter utfijrs
fram till kopplingsdosanefter brytaren.
Elapparater fiir fredsanviindninganslutsndr si dr miijligt med stickpropp och uttagsdon.
Fiir att mtijliggiira vidgad anvandningav olika elapparaterfiir fredsanvdndningdr ledningarnatill vdgguttagenfdr fldktaggregatenp6 fig
4;442 angivnasom S-ledareoch vdgguttagenbetecknade4+J. Till
dennatyp av vdgguttagpassarstickproppav typ CP416-6som normalt levererasmed fldktaggregat'
LEDNINGAR OCH CENTRALER

:421

ANSLUTNING
till skyddsrumanslutstill siirskildahuvudsdkringari byggffi Huvudledning
ffinadshuvudcentral.
Med siirskilda huvudsdkringar avses att inga andra delar av elanldggningenfir belastahuvudledningentill skyddsrummet.Huvudledningtill skyddsrumanslutss[ ndra inkommandeservissom miijligt efter elmdtare.
RESERVMATNING
av reservmatning
ffi Elanliiggningfiir skyddsrumsdrift utfiirs si att anslutning
ffi underldttas.
En anordning fiir reservmatning utfiird si att huvudledningentill skyddsrummet ddr den passerargenomskyddsrumsbegrdnsningsvlggpi vdggens
utsida ftirses med en kapsladkopplingsdosaav lettmetall godtas.Fijr att liitt
vid behovav reservmatningplacerasdenna
kunnaiterfinna kopplingsdosan
intill skyddsrummetshuvudinging.Alternativt sdttsskylt upp vid ingAngen
som visar var dosandr placerad.Betrbffandemdrkning,se :425.
Kopplingsdosamed plomberat lock vdljs om dosan 6r placeradfiire
elmbtaren.

:423

LEDNINGSTYP
permanent gasflng
ffi Genom begrdnsningsviigg,tak, golv samt inre vdgg i
i
kabelgenomfiiring.
fiirskruvas
kan
av
typ
som
anvdnds
ledning
S
Exempel p6 godtagnaledningstyperiir FKKJ, FKKL, FCKJ, FDKL'
FIFF. EKLK och AKKJ.
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GENOMGAENDE ELLEDNING
ffi Genomg6endeelledningutfiirs si att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras.
Genomgtende llgspdnningsledning dragen i ingjutet kabelriir eller friliggandemed kabelgenomfiiringarenligt :43godtas.Betrdffande ingjutning
av riir, se3:55.
godtasinte.
Genomgtendehtigspdnningsledning
Med genomgiendeledning avses stdan ledning till vilken inte 6r
anslutenn8gonelinstallationi skyddsrummet.Antalet genomgiende
ledningarbdr begrdnsas.
Med htigspiinningsledningavses hdr ledning ddr spdnningenmellan
en ledareoch jord tiverstiger250V.

:425

M;iRKNING
Huvudledningoch centralerfijrses med bestdndigmdrkningav godtagbart
ffi
ffi utfiirande.
Fiiljande utformning godtas.
Vid huvudcentralangespl gruppschemaeller skylt att huvudledningen
avservisst skyddsrumsamtledningensbeteckningoch area.
Vid kopplingsdosaenligt :422 uppsdttsskylt som angerbeteckning,area
samt "Elektrisk huvudledningtill skyddsrum".
Vid gruppcentrali skyddsrum uppsdtts gruppschema.PA gruppschema
angesi klartext var huvuds[kringen fiir gruppcentralendr placerad.
Betriiffandeskyltning,sedven5:2.

:43

KABELGENOMF6NINC
ffi Erforderliga kabelgenomfiiringar i begrdnsningsv[gg,tak, golv samt inre
ffi ueggi permanentgasftng utfiirs si att skyddsfiirmigan inte fiirsdmras.
Genomfiiringarav typ KGH (fig4:43a),KGHS (fie 4:43b)samtMCT (KGB)
med ram typ RGB-W eller annan liimplig anordning fiir kabelgenomfiiring
som gjuts in samtidigt med stommensuppftirande godtas. Vid anv[ndning
av kabelgenomfiiring KGH tillses att tdtningshylsans sexkant blir helt
ingjuten.Betrdffandeingjutningi civrigt,se 3:55.Icke utnyttjad genomfiiring fiirsluts i bflda dndar enligt nigot av alternativen i fig4:43a, b och c.
Genomfdringarnaplacerassi att de iir miijliga att kontrollera.
Uttiver erforderliga genomfiiringar fiir el, tele, antenn och iivertrycksmdtare, se :46 och :126,godtas att ytterligare genomfiiringar anordnasfiir
fredsanvdndning
och i reserv.
Vid infiillt ledningsriir mellan gasf5ngetoch skyddsrummet i tivrigt godtas
att tetningenav riiret utftirs med plastisktdtningsmassai kopplingsdosorna.
Tiitningsbricka med en minsta tjocklek av I mm av mdssingeller elfiirzinkat sttl godtasvid fijrslutning av kabelgenomfiiringenligtfig4:43c.
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Fiirslutning enligt fig 4:43cinnebdr att alla delar finns tillgiingliga fiir
framtida ledningsdragning. Vid icke utnyttjad kabelgenomfiiring
med fdrslutning enl fig 4:43a eller b biir erforderliga delar fiir ledningsdragningfiirvaras i skyddsrumsfiirrtdet.
Gummipackning och brickor i kabelgenomfiiring mlste ha rdtta dimensioner i fiirhallande till den genomfiirda ledningens.diameter.
Fijr att minska speletkan, om st erfordras, ledningenlindas med
eltejp. Tiitningenutfiirs si att hylsskruvenfrtn biirjan inte behiiver
dras i helt ftir att full tdtning skall erhtllas eftersom efterdragning
skall kunna utfbras vid senarekontroller.

AtternotivttdgeP&vtigg--l

1

0P6- riir

5 F r i r srku v n i n g

2

Skqrvmuff

6

A v s l u t n i n g s p r o{ m
p pa s s i n g )

3

Tcitningshytso

7

B r ic k o r

4

Pockning

typ KGH
Fig 4:43ahincipskiss av kabelgenomfiiring

1

S t & t r i i r S M S 3 2 7 d i o m 3 2m m

5

Fd r sk ru v ni n g

2

Reduceringshylso

6

3

Tiitningshytso

A v s ul t n i n g s p r o p p
( m o s s i n) g

4

Pockning

B r ick o r

typ KGHS
Fig 4:43bPrincipskissav kabelgenomfiiring
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1 f 6rskruvning
2 Pockning

3 Bt'ickor
4 Tcitningsbricko

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

BELYSNING
:441

OMFATTNING
Samtligautrymmen i skyddsrumoch till skyddsrum ledandegingvdgar
ff
ffi inom byggnadfiirsesddr ej annatsdrskiltangesmed belysning.
Torrklosett, mindre fiirrtd o d behiiver inte ha egenljuspunkt om de anordnas si att tillfredsstiillande ljusfiirhtllanden iindi erhills. Tillfredsstiillande
ljusfiirh8llanden inom TC-avdelning kan till exempel erhEllasom en ljuspunkt placerasp6 skyddsrumsvdggeneller i taket vid varannanmellanvdgg
i TC-avdelningen,se dven 2:7. Ljusfiirhtllanden kan 6ven bli tillfredsstiillande om TC-avdelningen fiirses med genomskinligt tak och ljuspunkter
placerastillriickligt ndra fiir att lysa upp TC-avdelningen.
Monterbartgasflng skallha belysning,se fig 2:43.

:442

EFFEKT
ffi Eleffekten fiir belysningi skyddsrum begrdnsas.
En eleffekt av minst 5 och hiigst 15W/m' godtas vid skyddsrumsdrift.
Det godtas att 15W/m2 civerskridsvid skyddsrums fredsanvdndningmen
belysningsinstallationen- med skyltar och anvisningarfiir skyddsrummets
iordningstdllande- miste dt utfdras sA att det klart framg6r hur effekten
reducerastill angivennivl vid skyddsrumsdrift.
Fiireskriften avser att begrbnsaden frln belysningsanordningarna
avgivna viirmen.
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Av nedansttendetabell framgi,r ungefdrlig belysningsstyrkavid olika effekter och bestyckningsalternativ.Variationerna i belysningsstyrka beror pi skillnader i bla armaturverkningsgradoch
reflektionsfaktorer hos vdggaroch tak.
Belysningsstyrkai lux

Effekt

w/m'
9 0 -1 5 0
180-300
21 0 - 3 6 0
2't0-450

5
l0
I2
15

K o p piln g s d o s of 6 r h u v u d l e d n i n ge n t i g t 4 ' 4 2 ?
6 e n o m f i i r i n gi r e s e r v
e n l i g t 1 t1 3
6 e n o m6f r i ng f d r t e t e fo n t e d n i n ge n l i g t 4 ' t $
G e n o m f d r i nfgt i r o n t e n n l e d n i n ge n l i g t 4 : 4 6

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

6 F t j rb e t y s n i n g eonnso d n o n d ie
m o n t e r b o rgt o s f 0 n g , sf ei 9 2 : 4 3
7 F o s t m o n t e r ovt i i r m e d oqnn s l u t st i l l k o p p l i n g s d o s o
I

Viigguttog

i
9 Le d n i n gt i l l s e p o r o st c i k r i n g
b y g g on d e n sh u v u decn t r o l
10 Strtimstiiltqre

U t t o g f i i r o n st u t ni n g o v
flriktoggregot
Fig4:442 Exempel p& elinstallationi skyddsrummed monterbartgasfAngoch
beiysningmed lysrdr. Belysningsstyrkandr berhknadtill 5 Wm2
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ARMATUR
ffi Styddsrum ftirses med vdl infdstad belysningsarmaturav god mekanisk
ffi trlllfasthet.
Gliidljusarmatur av hArdplast eller metall med kupa av vdrmebestdndig
plast fiir gliidlampa med skruvsockel E27 samt lysriirsarmatur med vdl
fdstadkupa av vdrmebestiindig
plastgodtas.
De angivnakraven p6 belysningsarmaturens
htllfasthet och infistning dr ftiranledda av faran fdr personskadorav nedfallande glassplitter och armaturdelar vid vapenverkan. Betriiffande infdstning,
s e3 : 3 5 .

;!,!y',

STRdMSTALLARE
ff Varje utrymme (rum) med belysning i skyddsrum fiirses med manuell
ffi strtimstiillaredlr ej annatsdrskiltanges.
TC, mindre ftirrld e d behiiver inte fiirses med separatstriimstdllare.
Om belysning i fred styrs av automat eller kopplingsur godtas att det i
gruppcentral uppsdtts omkopplare med vilken automatikenkan ftirbikopplas och strdmstdllarnainkopplas. Omkopplarenfiirses med mdrkningvarav
dess funktion framg$r och att omkoppling skall ske vid skyddsrummets
iordningstlllande.

:45

vAGGUTTAG
I varje skyddsrum anordnasminst ett 2-vdgsjordat uttag fiir varje plbiirjat
60-tal skyddsrumsplatser.Ddr fler en ett uttag erfordras placerasde jiimnt
fijrdeladei skyddsrummet.
Alla vdgguttagplacerasldgst 1,0m iiver f[rdigt golv.
Placeringeni htijdledmotiverasav att skyddsrumsgolvet
skallkunna
spolas.
Ett vagguttagper 60 skyddsrumsplatsermotsvarar ungef[r ett vdgguttagper 45 m2golvarea.
Utiiver vdgguttag enligt ovan erfordras det vbgguttag fiir fl[ktasgregatsom anslutesmed stickpropp.

:46

GENOMToRING AV ANTENN- OCH TELEFONLEDNINGAR
Xabetgenomfiiringar ftir antennledning och telefonledning anordnas pA
ffi
ffi liimpligaplatseri skyddsrumsbegrhnsningsvdggar.
Kabelgenomfiiring fiir antenn- eller telefonledning godtas om den utfiirs
med en dimensionav minst 18,6mmoch fiirsluts i blgge dndarmed avslutningsproppeller bricka enligt :43.
Genomfiiring fcir antennledningsom mynnar mellan 0,2 och 2,0 m ovanfiir
mark pi nigon av byggnadensytterviggar och ftirsedd med dragtrAdenligt
fig 4:46godtas.
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Kabelgenomfiiring ftir telefonledning anordnad s[ att den mynnar utanftir
skyddsrum p6 liimplig plats med hdnsyn till iivriga telefonledningar inom
byggnadengodtas.Genomfiiringfijr telefonledningfiir skyddsrumi sdrskild byggnad anordnad si att den mynnar lett etkomlig pE begrdnsningsvdggsutsidagodtas.
Betrdffandeskyltning,se 5:2.

0PGriir(si&tror)

c{
I
o
c!

K C H( K G H S }

SKYDDSRUM
on
Vertikalsekti
fiir antennledning
Fig4:46ExempelpAkabelgenomfdring
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UTRUSTNINGOCH SKYLTARM M
Fiireskrifter markerasmed gritt band till vdnsterom texten
Rid och anvisningarsaknargr6tt band
Kommentarermarkerasmedvdnsterindrag

:l

UTRUSTNING
ffi Till varje skyddsrum skall finnas utrustning av erforderlig kvantitet och
ffi kvalitet. Den fiirvaras pA betryggandesdtt.

:ll

UTRUSTNING FOR TORRKLOSETT
Fiiljande utrustning godtas.
Varje torrklosettfiirsesmedett TC-kdrlav minst50litersvolym. TC- kiirlet
(skall vara av kraftigt utfiirande och ftirsett med vdl inflstade handtagsamt
inviindigt fritt fr6n skarpakanter. Kdrlet fijrses med plastsdcksamt liistagbart lock och sittring. Godtagnamaterial i kiirl iir impregneradcellulosafiber, plast, plit eller likviirdigt material. Lock och sittring utfiirs av plast.
Plastsdckenskallha en materialtjocklekav minst0,1mm och dubbelsvetsade skarvar samt vara dimensioneradst att den fylld till torrklosettk[rlets
volym kan knytas ihop och tas ur kdrlet. Fiir varje kiirl skallfinnas minst 3
plastsdckari reserv.
Alternativt godtas TC-anordning av pltt avsedd fiir engtngsemballage.
Lock och sittring av plast godtas. Engtngsemballagetutgiirs av plastsdck
med en materialtjocklekav minst0,1mm samttillhiirandehiilje av pappe d.
skallha en sammanlagdvolym av minst 200l per TC.
Engingsemballagen

:12

VATTENKARL
Vattenkdrl med en sammanlagdvolym motsvarande l0 liter per skyddsrumsplats godtas. Vattenkdrl skall vara ftirslutbart, mhrkt med uppgift om
volymen samt utfiirt s6 att tvt fyllda kiirl tll att staplaspt varandra.
Vattenkdrlbiir ha en volym av ca 50l.

:13

UTRUSTNINGFOR TAPPSTALLE
Godtagenutrustning fiir tappstiille dr ca 10m plastslang,DN 15, med
fiirskruvning och reglerbart strllrtjr.

:14

Ovnrc UTRUSTNING

;l4l

ALLMANT
Skyddsrummed mer kvalificeradfredsinredning,som inte kan demonteras
med skyddsrummetsnormalaverktygsutrustning,fiirsesmed de extra redskap eller verktyg somen demonteringav fredsinredningenkrdver. Omfattningenav dettaverktygsbehovbediimsfrln fall till fall.
En lista ijver den fullstdndiga verktygsutrustningenfiirvaras i skyddsrumsfiirrtdet.
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I kolumn "Anm" i tabellerna5:142,5:143,5:144angivnatyper dr
endastexempel.

"t42

SJUKVARDSMATERIEL
En omgAngsjukvlrdsmaterielenligt tabell5:142godtasfiir varje p$biirjat
60-talskyddsrumsplatser.
Tabell 5 : 142 Sjukvlrdsrnaterlel

:143

Bendmning

Antal

Anm

Transportskenam 98'7 206
'7
Kniiskenam 98 238
Vinkelskenanr 98'1228

I
z
4

Stddskenorav papptyp
Bofors/Akla eller likviird ig

BR.ANDMATERIEL
En omgflngbrandmaterielenligt tabell 5: 143godtasftir varje pibiirjat 60-tal
skyddsrumsplatser.
Tabell5:143Brandmateriel
Bendmning

Antal

Pikyxa
I
I
Grdvspade
Hink, 15 I, av plast eller av
4
varmfdrzinkad pl6t
Rdddningslina,
25 m,@ 10 mm, 1
brottlast minst 8 kN

;144

Anm

sMs1516
sMS1526
Se StatensBrandinspektions
meddelande
1968:9

VERKTYG M M
En omglng verktyg enligttabell 5: 144godtasper skyddsrum,se dven : l4l .
Trbcll5:144Vcrktygm m

96

Bendmning

Antal

Anslagstavla
Brytspett, flatviissat,lingd
ca 1,5 m
Brigfilssttrllningfdr 300 mm
blad
Bigfilsblad 300 mm av snabbstil
Ficklampa,4,5V
Huggmejsel,flat
Kofot. ca ?50 mm
Kombinationstineca 1.80mm

1

Format A2

1

sMs1591

I

Luna 0683 eller likviirdig

6

sMs1332

z

2
I
I

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

TB 78

5:l

tabell5:144(forts)
Bendmning

Nyckel passandetill monterbar
pelaresfotskruv eller motsv.
i,erktyg
Skiftnyckel
Polygripting, ldngd ca 250 mm
Skruvmejselca 4x75 mm
Skruvmejselca 8x150
Verkstadssliggamed Pen
och skaft
ca O,7kg
Snickarhammarc,
Slidkniv, liingd ca 250 mm
Handsig, klinganstingd ca
600 mm
Spruta fdr tdtning med
fogmassa
gruppB med god
Fogmassa
lagrings.och ildringsbestiindthet

Krokar fijr upphiingningav
personligutrustning

1 per 15
pelare

Anskaffasendastdi monterbar
pelareanviinds
BACHO nr 74 eller likv.
Luna 16788 eller likv.
Luna 16788 ellerlikv.
Luna L921 ellerlikv.
Luna 1819 ellerlikv.
Luna 2196 eller likv.
Luna7248 eller likv.

5t+51
per igensiittning
med betongelement
Motwarande 113ut
antalet
skyddsrums
platser

Avseddfor liis massa
eller patron
fiirvaEnligt AMA-72. Fogmassan
ras i obruten fdrPackningantingen i plitburk med tAtt lock eller i patroner utlorda av Plast
Liimpligen monteradePi brdda.
Fastsdttning piLskydd srumsviiggen
fiirberedsgenom anbringandeav
ningar
liimpliga infdstningsanord
enlist 3 : 35. Krokarnabiir't-6rdelasj-dmnt6ver skYddsrummet

Luna : jiirnhandlarkatalogen,Luna Verktyg och Maskiner -77'
SMS = Sverigesmekanfiirbunds standardcentral.
:15

FoRVARING AV SKYDDSRUMSUTRUSTNINGM M
Skyddsrumsutrustningoch demonterad skyddsrumsmaterielansesfiirvarad p[ betryggandesdtt om f6rvaringen sker i llst utrymme i skyddsrummet
eller i annat torrt och uppvdrmt utrymme i ndrheten,det s k skyddsrumsfiirr6det.
En arkivbestandigomgtng skyddsrumsritningarmed anvisningarfiir iordningstdllandetfiirvaras tillsammansmed skyddsrumsutrustningen,se I :32'
Dessutom fiirvaras pi samma sdtt fiirekommande monteringsanvisningar
m m fiir i skyddsruminglende komponenter.
Liisa tdtningslistertill diirr, lucka och ventil fiirvaras intalkadei tdtslutande
fiirpackning tillsammansmed iivrig skyddsrumsutrustning.
Vid fiirvaring av utrustning fdr flera skyddsrum i samma ftinid ttskiljs
utrustningarna och skyltas. Vid risk fiir fiirvdxling av delar inom ett och
sammaskyddsrumetskiljs delarnagenommdrkning. I skyddsrumsfijrridet
skall finnas en lista iiver i ftirrtdet ftirvarad materiel inklusive den utrustning som erfordrasenligt :141- : 144.
List pl ND- och NSD-diin flr inte monterasbort fr6n dtirren.
Normal utrustning krdver fiiljande minsta yta:
platser
Skyddsrumsstorlek,
yta m2
Erforderlig

60
2,0

l2O
2,5

180
3,0
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Diirtill erfordras yta fiir demonterad materiel som fldktaggregat,
monterbara pelare, betongelement, str8lningsskydd mm vars utrymmesbehovbestdmsfrin fall till fall.
Utrustning och materiel bdr skyddas mot fukt fr&n golvet genom
uppallning.
SKYLTAR

:21

ALLMANT
pi
ff Skyltning anordnas sidant sdtt att tydlig information om skyddsrummets
ldge
erhtlls
samt
att
skyddsrummets
iordningstdllandeoch drift underldttas.
ffi
Skyltningenligt :21till :25godtas.
Skyltar utfiirs tydliga och bestdndigasamt placerasvdl synliga. Skyltar nr
l-12 enligttabell5:25skalli normalfalletvaramonteradevid slutbesiktning.
Hdnvisningsskyltarenligt 13-14i tabell 5:25 ftirvaras i erforderligtantal i
skyddsrumsfiirrtdet. Normalt godtasatt I st nr 13och 5 st nr 14anskaffas.

:22

FARG
Skylt som beskriver materiel, komponenteller utrustning skall ha vit text pi
grdn botten. Skylt som anger fara eller risk vid skyddsrumsdrift skall ha
svart text p[ gul botten. Skylt som angerinrymningsvrigtill skyddsrumskall
ha svart text pt vit botten och vara f6rsedd med svart bird.

:23

TEXT
Skylttext utformas d[r inte annat angesi tabell 5:25med gemenabokstdver
och med versal som begynnelsebokstav.Typsnittet skall vara Sisnegeller
Sisposenligt SIS 0300 11. Sex bokstavshiijderanvdnds:h = 8, 10, 15,25,
170och 280mm.

:24

SKYLTSTORLEK
En skylts storlek bestdmsddr inte annat angesi tabell 5:25enligt fig5:24.

=l' a--+
f-

=,-+ ReservutgAng

E

I

,--F

Fig5:24Skylt.Princip
:25

ERFORDERLIGA SKYLTAR
Erforderliga skyltar samt derasutformning och placeringframgtr av tabell
5:25. Fiirutom dessaskyltar krdvs enligt bestdmmelsernai vissa fall andra
skyltar som utformas individuellt enligt reglernai :2.
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Tabell 5:25 Skyltfiirtecknin3
Skylt
nr

Text
Utformning

Bokstavv
hijjd

Fiirg

Placering

Anm

Skyddsrum
Inging meC
gasfing

25 mm

Vit text
pi grtin
botten

Utanfijr skyddsrum.
vid
PiLv?iggen
handtaessidan
intill in-gingen

Endastvid d6rr med
gasfing

Skyddsrums
utrustning

15 mm

Vit text
pi grdn
botten

I skyddsrum.
Pi viiggenvid
handtagssidan
intill ingingen
till skYddsrummet

Endastom skydds
rumsutrustnrngen
f6rvaraspi annan
platsdn i skYddv
mmmet

Utrustning
och materiel
till detta
skyddsrum
finnsirum,,.
byggnad.. .
Seplan

--------nlan)i
| (Enkel
L_____

|

PiLplanenanges
dels
beldgenheten
av skyddsrummet,
delsav skyddsrumsforridet.
Bokstavshojdpi
planen8 mm

1 5m m

Vit text
pi gr6n
botten

Utanfor skyddsrumsftjrrid.
Pi viiggenvid
handtasssidan
intill in-gingen

15 mm
Utrustning
och inredning fiir
skyddsrum.. .
ibyggnad...

Vit text
pi gr6n
botten

I skyddsrumsftirrid.
Pi vdggenovanftir utrustningen

15mm

Svart
text pe
gul botten

I skyddsrum.
Vid extra<ippning

15 mm
Dold ventilationsdppning,
Tillsluts vid
8 mm
skyddsrumsdrift

Svart
text pa
gul botten

I skyddsrum.
Vid dold ven
tilationsoppning

Endastom ventilationsbppning ddljs
vid fredsanvdndning

Svart
text pe
gulbotten

I skyddsrum.
Pi viiggen vid
avstiingningsventil fcir
fredsavlopp

Endastvid siirskilt
avlopp fdr fredsanviindning

Vit text
pi griin
botten

Utanfijr skyddv
rum. Vid kopplingsdosafiir
elektriskhuvudledning till
skyddsnrm

Skyddsrumr
utrustning

Fir inte dppnasvid
skyddsrumr
drift

AvstAngnings'
ventil for
fredsavlopp.
StAngs
vid skyddsrumsdrift
Elektrisk huvudledningtill
skyddsrum
A;;;'B;i;;kning

1 5m m
8mm

8 mm

Endastom skyddsrumsutrustningen
fiirvaraspi annan
platsdn i skyddsrummet.
Vid fiirvaring av
flera utrustningar
i sammaftirrid
skyltasvade utrustning fdr sig

(forts.)
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Tabell5:25 (forts.)
Skylt
nr

Fiirg

Placering

Anm

Sffdmbrytare
15 mm
fiir fredsinstallation.
Vidiordning8 mm
stillande lises
brytaren i frinslagetldgevarefter lednhgen
demonterasfram
till kopplings
dosaefter brytare

Vit text
pi grcin
botten

I skyddsrum.
Vid brytare for
elektrisk fredsinstallationsom
skall demonteras

Endastom det finns
elektrisk liedsinstallation som miste demonterasvid iordningstdllandetav
skyddsrum

10

Antenn
Skyddsrum

8mm

Vit text
pi gron
botten

I och utanfiir
skyddsrum.
Pi vdggenvid
genomforing
frir antennledning

11

Telefon
Skyddsrum

8mm

Vit text
pi gron
botten

I och utanfdr
skyddsrum.
Pi viiggenvid
genomfdring
for telefonledning

T2

Reservutgeng

15mm

Vit text
pi gr6n
botten

Pi husfasad.

Endastom reservutgingen blir dold av
puts,motfyllnad etc

13

ll a^ h- ll

2 8 0m m

Svart
text pi
vit botten, svart
berd

Hiiest I meter
frin entr6belysning till port
ddr inpassering
till skyddsrum
mesteske

Hiinvisningsskyltfrir
utomhusbruk

Svart
text pi
vit botten, sYarl
berd

I ndrhetenav
belysningsarmaturvid gingviig till
skyddsrum

Hdnvisningsskyltf6r
inomhus och utomhusbruk

Text
Utformning

Bokstavshiijd

tI - \ l tRl t s l

l-l___l
1 2 9 5 t
I4

t-:]-

--1

l ^ n d s o o ^ r5s l

|

1 7 0m m
10 mm

I s l-nl
I

stgElu"
|

1 2 1 0I
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A
allmdnnabestdmmelserI
ankarskena 3:352
anmdlanomnybyggnad l:ll
anslutningavbyggnadsdelar3:5
- hiirn 3:51
-gemensamvdgg 3:51
-golvkonstruktion 3:51
-innervdgg 3:51
-mellanbjiilklag 3:51
- pelare 3:51
- viiggi fiirstiirkt utrymningsvdg 3:5
anslutandekonstruktionsdel3:52
anslutntgsfldnsar
-luftintag 4:l2l
-stiitvigsventil 4:122
ansiikanomersdttning l;41
byggnadslov 0;2' l:21
ansiikningshandlingar,
antalskyddsrumsplatser 2:12
antennledning,genomfdring4:46
anvisningarfiiriordningstdllande l:53
areaperskyddsrumsplats 2:132
armering
- fiirankringsl[ngd 3:5I
- kvalitet 3:31
-minstamdngd 3:34
-skarvldngd 3:51,3:532
- svetsning 3:31
-tillitnaplkiinningar 3:32
avloppsledning
-dragningav 4:224
- ftir f redsanvdndning 4'.224
- fdr skyddsrumsdrift 4:223
-genomglende 4:225
-gjutjiirn 4:225
- ingjutning 3:55
-plast 4:225
-rensiippning 4:225
-syrafastst5l 4:225
avstind
- mellanskyddsrumsgrupper 2:25
- mellaniippningar 2:31
- mellantippningaroch hdrn 2:343,2:43
avstdngningsventil
-avlopp 4:224
-golvbrunn 4:222
- riirledning 4:2ll
avsdkring,el 4:412
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B
BC-stridsmedel0:l
begreppsfiirklaringar 0;7
begrdnsningsvdgg3:241,3:34
-motutrymmemedfarligverksamhet 3;41
beklddnadsmaterial2:6
belysning 4:44
- armatur 4:443
-effekt 4:442
- omfattning 4:441
- striimstdllare 4:444
-vdgguttag 4:45
berdkningsmetoder 3:33
besiktning 1:3,bilagaB
betong
- ballast 3:31
-kvalitet 3:31
-pelare 3:332
-tillitnap&kiinningar 3:32
reservutglng 2:342
betongelement,
biologiskastridsmedel 0:1
bjiilklag
- mellanskyddsrumovanpi
varandra 3:241.3:34.3:51
- ijver ftjrstdrktutrymningsvdg 2:5, 3:34,3:52
-skyddande 3:34
blindfliins 4:l2l
bockningsradie,infdstning 3:352
brand- dtjrr bilagaC
-farligvdtska 2:261
- materiel 5:143
-tekniskakrav 2:62
- skyddsmtlning 3:6
byggnads-konstruktioner 0:62,3
- kreditiv 1:43
-lov 0:2,1:21
-ndmnd l:20
-verksamhet 0:31
bdrande
- systemoch berdkningsmetoder 3;33
-vdggiutrymningsvlg 3:34,3:51

C
cellplast 2:61
civilfdrsvars-kungtirelse 0:32,0:43
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-lagen 0:2,0:42
-styrelsen 0:32
- styrelsenstekniskabestdmmelser
m m 0:5
- styrelsenstilldmpningsbestdmmelser0:47
-verksamhet 0:32

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

E
el 4:4
- anslutning 4:421
-avsdkring 4:412
- belysning 4:44
-fredsanvdndning 4:414
-gruppcentral 4:411
-gruppsdkring 4:4ll
-installationer,byggnadslov l:21
-kabelgenomfiiring 4:43,4:46
-ledningarochcentraler 4:42
-ledningstyp 4:423
- montage 4:413
- mdrkning 4:425
- reservmatning 4:422
- utfiirande 4:411
-vagguttag 4:45
elfiirzinkning 3:61
enheteroch m8tt 0:58
ersdttningfiir skyddsrumsbyggande0:2, l : 4
ersdttningensstorlek l:42
ersdttningslast 0:7
expanderskruv 3:35
expansionsanordning4:2'll
extrafippning 2:31
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F
FAG-system 4:ll
farlig verksamhetoch farlig vara 2:261, 3:413
fast stege 2:341
fiberplugg 3:35
finansiering l:43
fjdrrvdrme 2:261
flyglarm 0:1
fldktaggregat
- area 2:135
-ventilation 4:11,4:125
fogar 3:53
-dilatations 3:531
-Cjut 3:532,3:533
-krymp 3:54
formstag 3:55
fotplet 3:43
freds-anvdndning l:5
- i n r e d n i n g l : 5 3 ,l : 5 4
-lastfall 3:22
- materiel l:53,1:54
- ventilation 4:15
fri hiijd, fri bredd 2:31
frinluft 4:11,4:13
fr8nluftskanal 4:11,4:131
frlnluftstippning 4:11,4:l3l
fdnsteriippning 2:35
fiirankringsldngd 3:352
fdrbehandlingochmtlning 3:62
f iirhillande mellanskyddsrums
fdngdoch bredd 2:27
fiirkortningar 0:8
fiirrid, area 2:136
fiirstdrkt
- rcirledning 4:224
-takbjiilklag 2:5,3:34
- utrymningsvdg 2:343,2:5,3:25,3:34,
3:42,3:51
fijrsvaretsforskningsanstalt(FOA) 0:6, 4:0
fiirvaring av skyddsrumsutrustning 5: l5
fdrvarningstid 0:l
fcirzinkning 3:61,3:63

G
gasbehillare 2:261
gasbetong 2:61,3:413
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gasfing 2:133,2:4
-monterbart 2:133,2:43
-permanent 2:133,2:42
-yta 2:133,2:42,2;43
gasskydd4:11
gasskyddsmateriel 0:61
g a s t d t h e t3 : 1 , 4 : 1 4 , 4 : 2 1 4
:241'3:34
vdgg 2:24,2:322,
gemensam
genomfiiringav antenn-eller
telefonledning 4:46
genomgiendeledningar 4:212,4:225
genomstansning3:331,3:332,3:43
genomstick 2:344,2:345
gjutfogar 3:53
golvbrunn 4:221,4:222
-kringgjutning 3:55
-medavstdngningsanordning4:222
golvkonstruktion 3:241,3:242,3:34
golvplatta
-isolering 2:63,3:242
-utrymmeunder 3:242
golvytai skyddsrum(rumsarea) 0:7, 2 : 1 3
grundldggningsdjup 3:242
grundplatta 3:322
grundpikdnning 3:322
grundvattennivS 2:262
gruppcentral 4:411
GSl-lucka 0:61,0:8,2:31,4:15
, :15
G S L O - l u c k a 0 : 6 1, 0 : 8 ,2 : 3 1 4
gingveig 2:321
H
hetvattenledning 2'.261,4:216
hushtijd 3:251
huvuding[ng 2:31,2:41
1:21
huvudritningar,byggnadslov
hiltagning 3:56
hdnvisningarinomTBT80:55
hiigspdnningsledning2:261,4:424
I
godtagna 2 : 3 1
igensdttningsanordningar,
igensdttningavreservutging 2:342
indelningochlitterering 0:54
infdstning
-dimensionering 3:351
-inborrad 3:353
-ingjuten 3:352

-annaninfdstningstyp 3:354
ingjutningsgods 3:55
innervdgg3:34,3:51
inoljning !&
installationer 4
intilliggandebyggnad 3:251,3:253
invallning 2:261
skyddsrum l:3, l:53'
iordningstdllandeav
bilagaD
iordningstdllandetid l:54
isolering
- av riir 4:215
-vdrmeisolering 2:63

J
joniserandestr&lning0:1,3:l
K
kabelgenomfiiring 4:43
kemikalier 2:261
kemiskastridsmedel0:1
kemisktankare 3:35
keramiskaplattor 2:61
kilar 2:342
klimatskydd 2;321
klosett 2:134.2:7.5:ll
kommuner,skyddsrumsorterbilagaA
konventionellavapen 0:l
konstruktionsutformning 3:5
kontinuitetsarmering 3:52
kontrollanstalt 0:61
kontroll-materiel 0:61
-myndighet 0:61
korrosionsskydd 3:6
krigsmaterielinspektionen0:61
kringgjutningav rdr 3:34
krympsprickor 3:54
kulvertsomreservutging 2:344
kdrnvapen 0:l

L
lagarochbestdmmelser0:4
landsting 1:20
last-antaganden 3:2
- f a l l 3 : 2 13
, : 2 2 . 3 : 2 33,: 2 4 , 3 : 2 5
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-statiskersdttningslast0:'7,3:l
lastfiirdelningspllt(fdrmonterbarpelare) 3:43
limning 3:354
luckor,godkdnda 2:31
luftintag 4:121
luftningsanordning,avlopp 4:224
luftstam 4:224
lufttivertryck 4:ll
Itneunderlag l:43
lis till diirrar 2:31
lisbarbrytare 4:414
ldgemedhdnsyntill farlig verksamhet,
iiversvdmningsrisk 2:26
ldgeochform 2:2
l d n s s t y r e l s e0 : 3 2 , l : 2 0 ,1 : 3 1, l : 4 , l : 7
liittklinker 2:61
liidning,rtir 4:214
liistagbartriiskel 3:56
M
material
-iskyddsrum 2:6
-kvalitet 3:3
medelgrundvattenyta 2:262
mellanbjdlklag 3:34,3:51
militdraanldggningar,
Kungiirelse 0;46
mineralull 3:413
minstatjocklek och armeringsmdngd 3:34
monterbarpelare 3:43
monterbartgasfing 2:133,2:43,4:11, 4:13
montering,skyddsrumsmateriel l:54
motfyllning
-reservutglng 2:346
-skyddsrum 3:241,3:34
myndigheter 0:3
milning 0:61,3:6
N
nyttiglast 3:23,3:241
ndrliggandebyggnad 2:341

o
ofiirdndradskyddsfiirmlga 1:52
oljefiirrid 2:261
organisationochfinansiering 0:2
ortskoefficient,bostadsstyrelsenl:42
ovanliggandebyggnad
-hitjd 3:251
- raslast 3:252
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P
panncentral 2:261
pantvdrde l:43
pelare
-betong 3:332,3:51
-monterbar 3:43
permanentgasfflng 2:133,2:42
planering 2
planeringsbestdmmelser0:471
planform,skyddsrum 2:27
plint 3:322
produktionsbestdmmelser0:472
proppningav riirledning 4:214
provningav skyddsrummetsventilation
ochgastdthet 1:31,4:14,
bilagaE
priivningav skyddsrumsdrende 1:2
publiceringav TB 78 0:51
publikationerm m i anslutningtill TB 78 0:57
puts 2:61
pillast 3:322

R
radioaktiv strilning (sejoniserande strfllning)
r a s l a s t 0 : 7 ,3 : 1 ,3 : 2 1 , 3 : 2 5
-dimensionerande 3:254
-frinintilliggandebyggnad 3:253
-frinovanliggandebyggnad 3:252
r a s m a s s o r0 : 7 , 2 : 3 4 , 3 : 1 , 3 : 2 5
rensr6r 4:225
rensdppning 4:225
reservutging 2:34
-allmdnt 2:341
- motfyllning 2:346
- placering 2:343
-stigschakt 2:345,3:241
-storlekochigensdttning2:342
-tunnel 2:344,3:241
ritningar,cfs 0:57,2:33,2:34,3:43
rostskydd 3:6
rumsarea0:7,2:13
rumshiijd 2:27
riir
-genomfiiring,gasdt 4:214
- installation 4:2
- installationfdr vattenoch
tryckluft 4:21
- isolering 4:215
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riirledning
-antal 3:242,4:212
-avstdngningsventil 4;2ll'
-centrumavstlnd 4:2ll
-dimension och material 4:213
- fiir hetvattenundertryck 4:216,2:61
- fiirstdrkt 4:224
-genomgtende 4:212
-hetvatten 4:216
- i utrymningsvdg 4:216
-ingjutning 3:55
-kringgjutning 3:34
- proppning 4:214
- stiirstadimension 4:213
-upphdngning 3:35
S
samlingsbrunn
-avlopp 4:221
-ledning 4:224
situationsplan l:l I
sjukvirdsmateriel 5:142
skivkonstruktion 3:331
skjutbartvdggelement 2:33
skjutspik 3:354
skjuvarmering 3:332
skyddandevdggochbjiilklag2:5,
3:34,3:41,3:51
skyddatliige 3:41
skydds- diirr 2:31,2:32
-filter, FAG-filter 4:ll, 4;124
- f t i r m i g a 0 : 7, l : 5 2 , 3 : l
- luckafiir rensdpPning 4:225
-plAt 4:15
skyddsrum 0:7
-allmdnt 0:l
-antalplatser 2:12
- a n m d l a n 0 : 2 ,1 : l l
- finansiering l:4
-golvarea 0:'7,2;1,2:13
- i grupp 2:24
-iordningstdllande 0:7, l:51, l:53'
1:54,bilagaD
- i flera viningar 2:22
-liige 2:2
-ldgstarumshiijd 2;27
-material i 2:6
- minneslistavid slutbesiktning bilaga B

-planformochrumshiijd 2:27
- ritning I :32,bilagaD
-schablonkostnad 1:4
-separata 2;22
- slutbesiktning 1:3
-slutbesiktningsbevis1:33
- storlek 2:l
-tak 3:241,3:34
-tillgiinglighet 2:23
-utrymmesbehov 2:13
-vlrdochunderhlll l:6
-iippning 2:3
s k y d d s r u m s b e s k e0d: 2 , 1 : l
-giltighet 1:13
-innehill l:12
skyddsrumsdrift 0:7
skyddsrumsersdttning l:4
skyddsrumsfiirrld 5:15
avstind mellan 2:25
skyddsrumsgrupper,
skyddsrums-omriden 0:1,0:7
-ort 0:l
-ortsfdrteckning bilagaA
-plan 0:1,0:44
skyltar 5;2
skdrmvdgg 2;7
slutbesiktningavskyddsrum1:3'
bilagaB
slutbesiktningsbevis 1:33
splitterrisk 2:32
splitterskydd 4:132
0:7,3;l
statiskersdttningslast
statligtbostadslin l:43
stegjdrn,stege 2:341
stigschakt 3:34
-reservutgingmed 2:345,3:241
storlek 2:1
storleksbegrdnsning2:ll
4:15
str&lningsskydd2:342,3:1,
striimstdllare 4:4
stiitvegsventil 4:11,4:123
svetsning
-armering 3:31
- 161 4:214
T
takbjiilklag
- anslutandeftirstlrkt utrymningsvlg 3:52
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-anslutandeskyddandetak 3:52
-i skyddsrum 3:241,3:34
tallriksventil 4:l3l
tappstdlle 4:217
-utrustningvid 5:13
tegel 2:61
tekniskabestdmmelser0:473,0:5
tekniskanomenklaturcentralen0:7
telefonledning,genomftiring 4:46
temperatur 4:3
tillgiinglighet 2:23
tilluft 4:12
tillufts- don 4:127
- kanal 4:ll,4:127
till6tnap&kdnningar 3:32
totafrumsarea 0'.7,2;11
torrklosett
-area 2:134
-kiirl 5:ll
-mellanvdgg 2:7
-plastsdck 5:11
-skdrmvdgg 2:7
-ventilation 4:l3l
transformator 2:261
trapplopp,fdrstdrktutrymningsvdg 2:5
tryck 4:l I
tryckkdrl 2:261
trtiskel
- ingjuten 3:56
-liistagbar 3:56
tunneloch stigschaktvid
reservutging 2:344,2:345,3:241,3:34
tvtskiktsgolv, dverskikt 3:34
tv8vAningsskyddsrum2:22
typbevis 0:6
typgodkdnnande 0:6,2:3l,bilagaC
typografi 0:53
typritningarcfs 0:57,2:33,2:342,3:43
tdckningdverstigschakt 2:345
tdthetsprovning4:14,4:2ll,bilagaE
tdtningsfldns 4:12,4:13,4:214
tdtningslist,liis 5: 15
tdtorter bilagaA
U
undantagfrAnbestdmmelserna l:7
undercentral 2:261
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uppstigningslucka 2:345
ursparningfijrtrijskel 3:56
uteluftskanal 4:122
utrustning 5
utrymmeundergolvplatta3:242
utrymmesbehov 2:13
utrymningsvdg
- fcirstdrkt 2:343,2:5,3:25,3:42,3:51
- trapplopp 2:5
V
v a p e n l a s t0 : 7 , 3 : 1 , 3 : 2 7 , 3 : 2 4 , 3 : 3 5
- pt golvkonstruktion 3:242
v a p e n v e r k a n0 : 7, 2 : 6 1 , 3 : 1 , 3 : 2
varmfdrzinkning 3:61,3:63
vatten,riirinstallation 4:2
vattengenomsldpplighet,
mark 2:262
vattenkdrl 5:12
vattentryck 3:242
ventil,avstdngning4:224
ventilation
-ifred 4:15
-frinluft 4:13
-tilluft 4;72
-provning 4:14
- systemfiir skyddsrum 4:11
-rippningar 4:15
ventilgrop 4:224
verksanldggningar,
kungiirelserom
civilfijrsvar 0:45
verktyg 5:144
VVS-installation,byggnadslov l:21
vtrdochunderhtll,ansvarfiir l:6
vdggar,sammanfattning
av minsta
tjocklekar och armeringsmdngd 3:34
vdggelement,
skjutbart 2:33
vdgguttag 4:45
vdrme 4:3
vdrmeisolering 2:63
-uteluftskanal 4:215
y
ytbehandling 3:6
vtbehov 2:13
yt.t it t 2:6
A
Stersugningsskydd 4:217
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A
dndringarochtilliiggavTBT80:56

o
dppning
-allmdnt 2:31
-diirrarochluckor 2:31,2:32
-fredsventilation 4:15
- fiinster 2:35
- i gemensamvdggmellanskyddsrumi
grupp 2:322
-i stomme 3:331
- skjutbartvdggelement 2:33
-huvuding&ng 2:41
-reservutg5ng 2:34
iiverbetongskikti tveskiktsgolv
(iiverbetong) 3:34,3:51
ijversvdmning,risk fdr 2:262
iivertrycksmbtare4:11,4:126
iivertrvcksventil 4:11,4:132
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