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meddelar hdrmed, med stcid av 16 och 34 $$
Civilfcirsvarsstyrelsen
for skyddsutgiva 2 av "Tekniskabestdmmelser
skyddsrumsforordningen,
och att giillafr o m den 1
rum" (TB 78) att ersdtta1978irs fcirhandsupplaga
november 1982tills vidare. TB 78 innehAllerkompletteranderegler till
SvenskByggnormavseendeskyddsrum.Dessadr utformadesom fcireskrifoch metodersomuppfyllerkraveni fcireskrifterna
ter, exempelpAlcisningar
samt allmiinnarid och kommentarer.
TB 78, ttg|va2, har beteckningenCFS 1982:lA15 i civilforsvarsstyrelsens
fcirfattningssamling.
av TB 78 fir tilliimpasp6 skyddsrumi anliiggningar
1978irs fdrhandsutgAva
och byggnaderfor vilka byggnadslovstikst o m 30 juni 1983.
dven
I anslutningtill utgivandetav TB 78,utgAva2, har civilfcirsvarsstyrelsen
med
tillsammans
3,4,,att anvdndas
separatgivit ut ett konstruktionskapitel,
valfritt
tillsvidare
3,A'
fir
2A
i
byggnorm.
Kapitel
3
eller
avdelning
Svensk
tilliimpas.
Utarbetandetav TB 78, utgAva2, har skett efter samrid med statens
planverksamt andramyndigheteroch organ.
CIVILFORSVARSSryRELSEN

Gunnar Gwtafsson
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Fdreskriftermarkerasmed en kvadrattill vdnsterom varje textrad.
Exempel pi l<isningaroch metoder samt allmannartd saknar kvadrater'
Kommentarer markerasmed vensterindrag.

ANMALAN OM BYGGANDE INOM SKYDDSRT]MSORTSAMT
SKYDDSRUMSBESKED

:10

Fdrtext
Avser nAgonatt uppfcirany anldggningeller byggnadinom skyddsrumsort,
skall han anmaladetta till kommunen.Det iligger kommunenatt lemnaden
som gjort anmelanbeskedhuruvida skyddsrumskall anordnasi anliiggningen eller byggnadenoch, om si iir fallet, uppgift om det antal personersom
skall beredasplats i detta.
Awikelse frAn beskedsom avsesi fcirstastycket fir gcirasendastom
1. den som har gjort anmdlanmedgiver det
2. Byggnadsloveller godkAnnandeenligt 33 $ andra stycket icke har s<ikts
inom tvi ir frin beskedetsdag eller
3. ifriga om anliiggningeller byggnadsom tillh<ir staten uppfdrandeticke
har pAbcirjatsinom tid som segsi 2.
Vad i denna paragraf segsom uppfdrande av ny anliiggningeller byggnad
skall dven g?illa tillbyggnad av befintlig anldggningeller byggnad. (32 $
cfl)
I Enligt 17 $ skyddsrumsforordningenskall anmiilan innehAllade uppgifter
som kommunenbehciverf<iratt kunna bed<imabehovetoch liimplighetenav
att anordna skyddsrumi anliiggningeneller byggnaden.

:11

Anmilan om avsikt att uppfiira ny anliggrring eller byggnad
Anmdlan till kommunen om avsikt att uppfdra tillbyggnad' ny
anldggningeller byggnad fordras av sAviil enskild som landsting,
kommunal eller statlig myndighet. F<ir militiir myndighet gdller
se 0:47.
sdrskildabestiimmelser,
Kommunen behciverf<ir sin prcivning av anmiilan uppgift om det
behov av skyddsrumsplatsersom den planeradebyggnadenfciranleder. Detta behov beriknas normalt ur byggnadensbruttoarea,
fcirdeladpA olika iindamil'
Ar det uppenbartatt antaletPersoneri byggnadeneller anldggningen
kommer att awika frAn tilliimpad norm redovisasi anmiilan iiven hur
mengapersonersom nonnalt berdknasvistassamtidigti anlAggningen
under dag respektivenatt.
Kommunen behciverftir sin prcivning dven veta om byggnadeniir
liimplig att anordnaskyddsrumi. I anmdlanldmnasdiirfor uppgift om
byggnadenplanerasmed kdllare och till nigon del avsesutfcirasmed
bdrande vdggarav betong.
Dessutombcir andra handlingarav viirde for kommunensstdllnings-

t7
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tagandebifogas,t ex situationsplanoch skissere d 6ver byggnaden
eller anliiggningen.
Anmdlangcirsliimpligenpi blankett som tillhandahillsav kommunen.

:12

Skyddsrurnsbeskedets
innehflll
Av skyddsrumsbeskedet
framgir om skyddsrumbehriveranordnas
eller inte.
Skall skyddsrumanordnasangesAven:
a) antaletskyddsrum,
b) antaletskyddsrumsplatser
i varje skyddsrum,
c) om skyddsrummetfcirleiggsi byggnadsom planerasmed biirande
viiggarav betongeller i annanbyggnad,
d) en prelimindr uppgift om den ersiittningsom byggnadensegar€er
beriittigadtill i ett angivetkostnadsliige
samt
e) skyddsrummets
eller skyddsrummens
identitetsnummer.
Uppgift enligt c) avserden stomtypsom skulle ha anviintsi den del av
byggnadeni vilken skyddsrummethar planerats,om skyddsruminte
skulle byggts.Den har betydelsevid berdkningav den ersdttning
byggnadens
dgaredr beriittigadtill.
Beskedetkan dven innehilla andra uppgifter som den byggandehar
att beakta.Det kan t ex angei vilken byggnadskyddsrummetskall
anordnasom projektet omfattar flera byggnadereller upplysaom
varifrAn de skyddssokandefcirviintaskomma.
Kommuneneller ldnsstyrelsen
kan ocksi ge rid om liimplig placering
avskyddsrum,bl a medhiinsyntill att det snabbtskallkunnanis av de
personerdet dr avsett fcir.

:13

giltighet
Skyddsrumsbeskedets
Skyddsrumsbeskedet
upphor att giilla om:
a) nytt beskedutfiirdas,
b) byggnadsloveller llinsstyrelsens
godkAnnandeenligt 33 $ andra
stycket cfl inte har srikts inom tvi ir frAn beskedetsutfiirdande,
c) i frAga om anliiggning som tillhdr staten uppfcirandetinte har
pAborjatsinom tvi ir frAn beskedetsutfArdandeeller
d) byggnadsobjektetfcirindrats vdsentligt jimfort
redovisatsi anmiilanenligt :11.

med det som

godk6nnande
BetriiffandelAnsstyrelsens
enligt 33 $ andrastycketcfl,
se :20.
Till viisentligfciriindring enligt d) hiinfcirss6daniindring att det egna
behovetav skyddsrumsplatser
iindratsmed mer dn l0 Vo,dock med
minst l0 platser, eller att liimplighetenatt inrymma skyddsrumi
paverkats,se :11.
byggnaden
l8
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kan dndrasom kommunen och den byggandeiir
Skyddsrumsbesked
riverensom detta. En dndring kan t ex fciranledasav att byggnadsprojektetforiindratsvdsentligtjdmfort medtidigareanmdlaneller att
den byggandevid fortsatt projekteringfinner att antaletplatserbor
dndras. S&daniindrins m6ste bekriiftas med nytt skvddsrumsbesked.
av skyddsrumsplatser
mellanolika skyddsrum
Aven en clmfordelning
inom sammabyggnadmiste bekriiftasmed nytt besked.
giltigtretstidkan fcirliingasav kommunen.
Ett skyddsrumsbeskeds
:z

PROVNINGAV SKYT'DSRUMSARENDE

:20

Fiirtext
Fcireliggerskyldighetatt soka byggnadslovfor anliiggningeller byggnad
att vid prcivning
inom skyddsrumsort,ankommerdet pi byggnadsniimnden
med
6verensstiimmer
av ansokanom sidant lov tillse,att byggnadsfciretaget
och30 $$ och med stcidav
beskedenligt32$ samtmed bestdmmelsernai29
dessameddeladefcireskrifter.
Vill nigon, di skyldighetej fcireliggeratt scikabyggnadslov,utftira sidant
byggnadsforetag
som avsesi 32 $, iligger det honom att i forviig inhiimta
ldnsstyrelsensgodkdnnandeav byggnadsfdretageti omfcirmdldahdnseenden, dock ej i liiga om byggnadsom tillhdr staten.
Fdreligger ej besked enligr 32 $, mi byggnadsloveller godkiinnandeenligt
andrastycketej meddelas.(33 $ cfl)
Kommunenhar s6ledesskyldighetatt i sambandmedbyggnadslovsprdvning
om skyddsrumfciljs.
kontrolleraatt bestdmmelserna
Landsting dr befriade frin skyldighet att s<ikabyggnadslov.Befrielse frin
skyldighet att srika byggnadslovgdller ocksi fdr vissa industriomrAden.
Enligt 33 $ cfl fcireliggeri dessafall skyldighet att inhiimta liinsstyrelsens
godkiinnandeav byggnadsforetageti friga om skyddsrum.
Om staten uppfcir anldggningeller byggnaderfordrasinte heller byggnadsfdljs niir anmAlan
lov. Kommunenfcirutsdttsbevakaatt skyddsrumsbeskedet
gors enligt 66 $ byggnadsstadgan.
Det iligger ldnsstyrelsenatt tillse att statliga myndigheter, kommuner och
enskilda fullgor sina skyldigheterbetrdffandecivilf<)rsvaret.
Ytterligare foreskrifter och anvisningar fcir kommunens provning av
publikationer "Skyddsrumskyddsrumsirendefinns i civilforsvarsstyrelsens
"Skvddsrum
- Administrativa rutiner".
Produktionsbestiimmelser"och

;2r

Byggnadslovshandlingar

tr

enligt
Skyddsrumsutforande skall redovisasi byggnadslovshandlingarna
fciljande.

D

Tillsammansmed anscikanom byggnadslov(skedeL) skallingesritningar och

D
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beskrivningar i den utstriickning som erfordras f<ir byggnadsndmnds
och
provning av att skyddsrummetdverensstammermed skyddsrumsbesked
grundliiggandebestiimmelserfcir skyddsrumsanordnande,i fcirsta hand i
friga om storlek, liige och planlcisning.
Frire arbetenaspibdrjande (skede2) skall ingesde ytterligarehandlingar
som erfordras for att byggnadsniimndenskall kunna fdrvissa sig om att
med gdllandebestiimmelser.
skyddsrummeti sin helhet <iverensstiimmer
En redovisningsom gdrsenligt det ftiljandeunderlettarbyggnadsndmndens
prcivningoch medgergranskningi si god tid att misstagmed omprojektering
e d som foljd kan undvikas.
SkedeI
med ansdkan
Av ritningarsominliimnasi skedeI enligtSBN, dvstillsammans
om byggnadslov,bor l?impligenframgA
bruksarea,
a) antal platseroch skyddsrummets
b) placering och planldsningav skyddsrummetsamt rumshdjd,
c) avstind mellan skyddsrum,avstind till farlig verksamheteller farlig vara
samt risk f<ir <iversvAmning,
d) tjocklekar hos byggnadsdelarav betong,
e) fcireslagenfredsanvdndningsamt eventuell extra area fdr kvarsittande
fredsutrustning,
f) ingAngs-och utrymningsvigar med angivandeav bredd samt eventuella
f6rstdrkta takbjiilklag,
g) typ, storlek och tippningsriktningfor dcirrar, klimatskyddvid ddrrar mot
det fria samt typ och placering av gasfing,
h) typ och placering av reservutgingar,
i) placering av extra <ippningaroch typ av igensdttning
j) placeringav luftintag.
Skede2
Av ritningar eller handlingar som inldmnasi skede2 enligt SBN, dvs f<ire
b6r liimpligenframgi:
arbetenaspAbcirjande,
materialklasmAttochkonstruktionmedlastantaganden,
a) skyddsrummets
ser, utfdrandeklasser,tillitna pikdnningar eller motsvarandesamt
dimensionering,
b) konstruktion av vdggaroch tak i fdrstdrkt utrymningsvdgsamt konstruktion av skyddandeviiggar och tak,
c) placering av viirmeisoleringkring skyddsrummet,
d) typer av dcirrar och luckor samt skyddsplitar och luckor for fredsventilation,
e) placeringoch utfcirandeav fldktaggregat,luftintag, dvertrycksmdtareoch
m m,
<ivertrycksventiler
f) placering av torrklosetter,
g) liige av kopplingsdosafdr reservmatning,
h) rorgenomforingar,tappstdllen,golvbrunnaroch stAngventiler,
i) monterbarapelare,
j) infestningarsom dimensionerats
for vapenverkan,

20
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fcir el, <ivertrycksmdtare,
telefon och antenn,
k) kabelgenomfciringar
l) allt dvrigt ingjutningsgodsi skyddsrummetsstomme samt
m) elinstallation.
godkiinnandeenligt
Motsvaranderedovisninggors for ldnsstyrelsens
33 $ andrastycketcfl.
Fcir att undvika misstagoch f<ir att underldtta liinsstyrelsensfortsatta
besiktning kan staten fi motsvarande handlingar granskade av
ldnsstyrelsensf6rsvarsenhet.
Civilfdrsvarsstyrelsenhar utarbetat checklistor fdr granskning av
byggnadslovshandlingar.

:3

BESIKTNING

:31

Besiktigandernyndighet
D
E

:32

Fcir besiktning av skyddsrumsvarar byggnadsniimndenom skyddsrummet
krdver byggnadslov,i annat fall liinsstyrelsen.
Besiktningunder byggnadstiden

tr
D
D

Ansvarig myndighet skall beredas tillfiille att besiktiga skyddsrummets
konstruktion, stomme och utrustning samt utanfdr skyddsrummetliggande
skyddandeeller forstiirkta konstruktioner.
Byggnadsndmndeneller i forekommande fall ldnsstyrelsensfcirsvarsenhet
bdr meddela den ansvarisearbetsledarenvid vilka tillfdllen anmdlan till
besiktningarskall gdras.
Utdver anmiilan f<ir slutbesiktningav skyddsrumenligt :33 bdr - om inte
- anmiilanom besiktningunder byggnadsannatmeddelasi byggnadslovet
tiden gciras,si att bl a armering och ingjutningsgodskan inspekteras,
a)
b)
c)
d)

efter utf<ird schaktning,
fdre gjutning av golv,
fcire gjutning av vdgg och
fore gjutning av tak.
Skyddsrummetsfunktion stdller storre krav pA utfcirandetdn vanligt
husbyggande.Ddrmed krdvs ocksi sttirre insatserav den ansvariSe
arbetsledarenoch mer omfattande kontroll frAn myndigheternas
sida.

:33

Slutbesiktningav skyddsrum

tr
tr
D

tr

Ndr skyddsrummetAr flirdigstiillt skall slutbesiktningav skyddsrummet
vara monterad i erforderlig
utftlras. Vid denna skall skyddsrumsmaterielen
omfattning. I slutbesiktning av skyddsrum skall bl a ingA provning av
skyddsrummetstdthet och kontroll av skyddsrumsritningen.
Slutbesiktningav skyddsrumkan efter tiverenskommelsemed besiktningsmandelasupp i etapper,t ex skyddsrummetsventilationssystem

2T
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och tiithet, skyddsrummetiordningstiillt for skyddsrumsdriftoch
lokalen fiirdigstiilld for fredsbruk. Niir lokalen iir fiirdigstiilld f6r
fredsbrukkan los skyddsrumsutrustning
m m kontrolleras.Skyddsfilter monterasinte till slutbesiktningen.
En minneslistafcir slutbesiktning av skyddsrumfinns i bilagaB. Protokoll frin tdthetsprovning
uppvisasvid slutbesiktningen
om provningengjortsvid annattillfiille.
Betriiffandeprovningav t2ithet,se kap 4:14och bilagaE.
Betriiffandeskyddsrumsritning,
se :34.

I
I
:34

Ndr ett skyddsrumiir slutbesiktigat
och godkiinterhiller byggnadens
iigareslutbesiktningsbevis
for skyddsrum,se :41.Besiktningsmannen
reeistrerardessutomvissatekniskadata om skvddsrummet.
Skyddsrumsritning

! l
tr
tr
tr
!
D
tr
ll
-

skall upprdttas.Den skall redovisasAdaninredning
| En skyddsrumsritning
utrustning
i
skyddsrummet
som skall monteraseller demonterasvid
loch
iordningstiillandet
samt den inredningoch utrustningsom fir finnaskvar i
|
med erforderliga
Skyddsrumsritningen
| skyddsrummetvid skyddsrumsdrift.
anvisningarskall inliimnas till byggnadsndmnden
vid slutbesiktningav
ftireskriver.Ett
skyddsrummet
och arkiveraspi siitt sombyggnadsndmnden
arkivbestdndigt
exemplarskall dessutomfrirvarastillsammansmed skyddsrumsmaterielen.
Skyddsrumsritningeniir ett viktigt hjiilpmedel vid iordningstiillande
av ett skyddsrumtill skyddsrumsdrift.Det iir ofta inte mcijligt att utan
desshjiilp avg<iravad som skall demonterasoch vad som fir vara
kvar.
Skyddsrumsritningeninnehiller for skyddsrummetviisentligauppgifpi en endaritning. Ett exempelpi skyddsrumsritter sammanstAllda
ning finns i bilagaD.
Det iir viktigt att skyddsrumsritningeniir tydlig eftersom den skall
kunnaforstis av mdnniskorsom inte iir vanaatt liisaritningar.Skala
l:50 dr diirfor ofta ldmplig.F<irkortningar
brir undvikas.Skyddsrumsritningenbehdveri de flestafall kompletterasmed siirskildaskriftliga
anvisningar.
Ftir liinsstyrelsens
registreringav skyddsrumbehovsdessutombl a en
planritning,en situationsplan
som visar byggnadens
och skyddsrummetslige inom byggnadsomridetoch ibland ett snitt genombyggnaden i eller vid skyddsrummet.Av ritningarnabcirbyggnadens
adress
och eventuellabeniimningframgi.

:4

ERSATTNING FOR SKYDDSRUNISBYGGANDE

:40

Ftirtext
Den som anordnar skyddsrumdger enligt 5-l $ cfl rdtt till ersdttningav
statsmedel.Grundldgganderegler for berdkningav ersiittningensstorlek
finns i 55 $ cfl. Kompletterandereglerfinns i20 -25 $$ skyddsrumsfcirordningen.
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Ansdkanom ersettning
om ersdttningg<irsefter godkdndslutbesiktningav skyddslH:U*
Byggnadensiigareerhi|lertreexemplaravslutbesiktningsbevisetndr
godkiints.Agarenbehiller ett exemplaroch anviinder
skyddsrummet
tvi exemplar for att ansoka om ersAttning.Ans<ikanstiills till
llinsstyrelsen.

:42

Ersittningens storlek
Ersdttningensstorlek beriknas med hjiilp av schablonersom ar
dvs
avseddaatt tAckamerkostnadenfor att anordnaskyddsrummet,
reservutgf,ngar'
kostnaderfor t ex kraftigarestomme,skyddsd<irrar,
ochutrustningf<ir
skyddsrumsventilation
fdrstiirktautrymningsvagar,
ar avenavseddaatt tiickavissaframtida
Schablonerna
skyddsrummet.
kostnaderft)r vird och underhill.
beriiknasmedutgingspunktdelsi ett grundbelopp'delsi
ErsAttningen
ett tilliigg till grundbeloPPet.
Grundbeloppetsstorlekberor pA stomtypeni den del av byggnaden
vari skyddsrummetingir och uppdelaspi en del som utgir fdr varje
skyddsrumoch en del som berdknasefter antaletplatseri skyddsrummet.
Tilliigg till grundbeloppetkan utgA for kostnader som beror pe att
skyddsrum under fredstid skall kunna anvdndas fcir annat dn
skyddsrumsiindamil.SiirskildaitgArder sommiste vidtasenligt TB 78
fcir fcirstiirkning mot ras eller pi grund av sdrskilt besviirliga
grundldggningsforhillandenkan ocksi medforardtt till tilliigg. Tilliigg
kan inte f&s for en del av ett skyddsrum.
Storlekenpi grundbeloppoch tilliigg finns publiceradei skyddsrumsfrirordningen,se 0:45.
Summanav grundbeloppoch tilldgg multiplicerasmed den ortskoefficient och den tidskoefficientsom faststdllsenligt 7 och 8 $$
ochpantviirde
om berikning av laneunderlag
forordningen(1978:384)
for bostadslin.
Den tidskoefficientoch den ortskoefficientsom giillde vid tidpunkten
for slutbesiktningenav ett skyddsrumanvdndsiven om skyddsrummet godkdntsforst vid efterbesiktning.
Om skyddsrummetsagare inte dr redovisningsskyldigenligt lagen
(1968:430)om merviirdesskattskall framriiknatbelopp rdknasupp
med sextio procent av den vid tidpunkten for skyddsrummets
enligt13 $ sammalag' (I aug1982
giillandeskattesatsen
slutbesiktning
en I7 ,7 Vo vilket ger 60 7o av !7 ,7 Vo : 10,62Vo)
var skattesats

:43

Finansieringunder byggnadstiden
Somniimntsi :41utbetalasersiittningfiirst efterdet att skyddsrummet
godkiints.Underbyggnadstidenkanskyddsrumsbyggandetfinansieenligt foljande.
ras med byggnadskreditiv
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Finansieringutan statligaldn
Fciratt underliitta frir en bank att ldmna ett mot skyddsrumsmerkostnadensvarandestdrrebyggnadskreditivkan byggnadensiigarebegdra
att en del av ersiittningenskall utbetalastill kreditgivandebank ndr
skyddsrummetdr slutbesiktigatoch godkdnt.Sldan framstiillningg<irs
till ldnsstyrelsen
av byggnadensdgareoch bankengemensamtefter det
att byggnadslovhar beviljats. Ddrvid anvdndscivilf<irsvarsstyrelsens
blankettskr 95, Skyddsrum- Utbetalningsuppdrag.
Utbetalningsuppdragetkan avse si stor del av den fcirvdntade
ersettningensom svararmot angivenersdttningpA skyddsrumsbeskedet omrAknad med hjiilp av tidskoefficiententill det prisldge som
giiller di uppdraget ldmnas. Overskjutandedel av ersdttningen
utbetalastill byggnadens
iigare.
Finansiering med statliga ldn
Vid s k tvibeslutsdrenden6tar sig affiirsbankernaoch <ivrigakreditinstitut genom irliga <iverenskommelsermed staten att liimna
byggnadslAn
i den utstriickningsom svararmot det lineunderlag som
l2insbostadsndmnd
faststiller i prelimindra beslutom statligabostadslin. En schablonmiissigt
bestdmdskyddsrumsmerkostnad
medriiknas
vid sidant beslut. Hiirigenom kommer byggnadslinet att tiicka
merkostnadenfcir skyddsrummet.Vid slutligt beslut om bostadslin
medrdknas inte nigot belopp fcir skyddsrummet. Den statliga
skyddsrumsersdttningen
anviinds di fcir erforderlig amortering av
byggnadslinet.Ersdttningenkan gAdirekt till lingivande bank genom
utbetalningsuppdrag
enligt ovan.
Vid s k ettbeslutsiirendenfattasslutligt beslutom bostadslAndirekt. I
sAdanabeslut ingir inte skyddsrumsmerkostnaden.
Ett utbetalningsuppdragenligt ovan kan dock ldmnas.
:5

FREDSATWANDNING

:50

F0rtext
Skyddsrumbcir i fcirstahand anordnasi utrymme, som dr avsett att under
fredstidanvZindas
for annatdnskyddsrumsdndamAl.
Om dettaej kanske,bdr
skyddsrumanordnaspi sidant sett att det under fredstid kan anvdndasfcir
annat dndamil. (29 $ cfl)
Fcirflertaletverksamheter
finnsmcijlighetatt vdlja installationer,inredning,
beklddnadoch ytskikt si att anviindningav ett utrymme for sivdl fredsbruk
som skyddsrumsbruk tillfredsstiills. Det normala fdrfaringssdttet er att
utrustningfcirfredsbrukgorsliitt demonterbarsAatt den enkelt kan flyttas ut
niir skyddsrummetstiills i ordning. Utrustning som skall sitta kvar vid
skyddsrumsdriftskall uppfylla infdstningskrav,brandkrav och andra krav
betrdffandebyggnadsmaterialoch utrustning i skyddsrum.
Vid val av utrymme frir skyddsrumbcirmanbeaktaatt fredsfunktionenmAste
upphoraeller inskrdnkasvid skyddsrumsdrift.
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Ingrepp i skyddsrum

:51
tr
D

Fredsanvdndningeller ingrepp i skyddsrumfir inte minska dessskyddsformiga.
I ett skyddsrumfir t ex inte
golv eller tak,
a) tas upp hil i skyddsrummetsbegriinsningsveggar,
b) gdras ingrepp pA biirande konstruktion, infiistningsanordningarsom
eller skyddsfdr vapenverkan,ventiler,ingjutningsgods
dimensionerats
rumsutrustning,
c) hanteraseller fcirvarasradioaktiv, giftig, brandfarlig eller explosiv vara
lukt eller ohdlsosamtstoft.
eller vara som ger bestAende
Inredning,utrustningeller annat,som skallvara kvar vid skyddsrumsdrift,
fir t ex inte:
d) hindra skyddsrumsventilationen,
e) hindra skyddsrumsavlopp,

0 lossnavid vapenverkaneller
c) uppta golvareautan att motsvarandetilliigg gjorts till

skyddsrummets

a r e a .s e 2 : 1 3 1 .

Skyddsrumsiordningstdllande

:52

tr
D
!

tr
tr
D

tr

d v s ndr krig eller krigsfaraftireligger, eller efter
Vid civilfcirsvarsberedskap,
order frin civilfdrsvarsmyndighetskall skyddsrum iordningstiillas for sitt
f<irsorg.
iindamAlgenom fastighetsiigarens
Skyddsrumskall kunna iordningstdllasinom 48 timmar'
Skyddsrumskallkunnastdllasi ordningav personerutan siirskildutbildning
fcir eller erfarenhetav sadantarbetemed hjiilp av till skyddsrummethdrande
verktyg, ritningar, anvisningaroch skyltar.
Att stiilla i ordning ett skyddsrum kan vara en besviirlig uppgift under
beredskap.For att man skall hinna med att settaigen <ippningar,montera
pelare m m inom 48 timmar behtivs det klara anvisningar och god
planering.
Utrustning,beklddnad,inredningm m, som inte fyller de ftir skyddsrumshallfasthetoch infastning,m,rste
drift uppstiilldakravenpa brandstikerhet,
flyttas ut niir skyddsrumstiills i ordning. Sidan materiel miste kunna
eller
demonterasmed verktygsom normalt ingir i skyddsrumsutrustningen
med extra redskapeller verktyg som utrustningenkompletteratsmed.
fir inte demonterasunder
Tung materielsom dr viktig for skyddsftirmAgan
fredstid.Det gdller t ex skyddsddrraroch sAdanaskyddsluckorsom vdger
mer iin 60 kg.
Skyddsrumsmateriel
Viss installationoch utrustningfcir skyddsrumsdriftfir demonterasunder
fredstid. Det giiller t ex TC, monterbart gasfing, monterbara pelare,
fliiktaggregat,tilluftskanal och overtrycksmdtare.Sidan materiel miste
kunnamonterasenkelt. Monteringenbor underlAttasgenommdrkninge d.
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I vissafall krdvssidan mdrkning,se 4:127och 4:131.Demonteradmateriel
fcirvarastillsammansmed <ivrigskyddsrumutrustning.
Fredsinredning
Fredsinredningsom skall flyttas ut vid skyddsrummetsiordningstdllande
vdljs med hdnsynhiirtill. Detta gAller sAvAllcissom fast inredning- mattor,
textilier,bord, stolar,innerviiggar,fcinster,hyllor, maskinero s v. D6rr- och
fcinsterkarmar av trd kan i allmiinhet sitta kvar sAvida de inte hindrar
monteringen av igensdttningarfrir skyddsrumsdrift.
Stcirre maskiner och installationer fcir fredsanvdndningkan normalt inte
fdstasin tillfcirlitligt i skyddsrumsstommen
och miste diirfcir flyttas ut vid
iordningstdllandet.Detta kan medfdra problem som g<iratt sidana objekt i
allmdnhetinte bcir placerasi skyddsrum.Stora,tunga eller <imtAliga
varor
kan ocks6vara oldmpligaatt lagrai skyddsrummed hdnsyntill svirigheterna
I att snabbtflytta ut och ta hand om dem.
:6

ANSVARIG FOR VARD OCH UNDERHAI.L

:60

Fiirtext
Den som dgeranldggningeller byggnad,i vilket skyddsrumanordnatsenligt
frirsta stycket, iir skyldig att v6rda skyddsrummetoch dessutrustning. (53 $,
l mom. 3:e stycketcfl)

:6I

AllmAnt
F<iratt skyddsrummetskall ha avseddskyddsfdrmigaer det viktigt att
all utrustning fungerar. Man kan inte fdrutsdtta att det dr mdjligt att
byta skadadeventiler etc vid skyddsrummetsiordningstdllande.
I vird och underhill ingAr en allmiin civersynav skyddsrummetoch
dessutrustning och vid behov smcirjningav dorrbeslag,fldktar och
golvbrunnar,milning av luftintag och dtirrar, byte av gummilisterpA
gastetadcirrar, byte av defekt inredning och utrustning o s v.
UNDANTAG FRAN BESTAMMELSERNA

: l

tr
!
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Ldnsstyrelsenfir medgeundantagfrAn de byggnadstekniskabestdmmelserna i TB 78 om skiiliga ansprik pi skyddsf<irmAga
kan tillgodoses.

2

Planering
Fcireskriftermarkerasmed en kvadrattill viinsterom varje textrad'
Exempelpi l<isningaroch metodersamt allmAnnared saknarkvadrater'
Kommentarermarkerasmed vdnsterindrag.

SKYDDSRUMSSTORLEK
Storleksbegriinsning

:11

tr
D
D

Bruksareai skyddsrumfir varahogst108m2.Bruksareanfir dock vara h<igst
160m2om det ovanfcirhela skyddsrumstaketfinns ett annattak eller bjiilklag
ovansida'
vars ovansidaligger minst 3,0 m civerskyddsrumstakets
och
En bruksareaav 108m2beriiknasmotsvara120skyddsrumsplatser
160m2180platser.Vid 120respektive180platserutnyttjasfliiktar m m
optimalt.
Skyddandekonstruktion, tak eller bjiilklag, ovanfcirskyddsrumstak
kan tex utgorasav en ldtt konstruktioni tra eller plAt, se iiven 0:1'

..t2

Antal skyddsrumsplatser
Skyddsrumanordnasftir det antal personersom angesi skyddsrumsse 1:12.
beskedet.Betriiffandeskyddsrumsbesked,

:13

Utrymmesbehov

:l3l

Allmiinna krav

tr
tr
tr
tr

gasfang,
Skyddsrumskall ha tillrlicklig areaf<iravsettantal skyddsscikande,
pelare'
fcir
area
lTC, vattenkiirl, installationer mm. Ddrtill kommer
kvar
vara
skall
som
eventuelltrappaoch sidan fredsutrustning
I innerveggar,
lvid skyddsrumsdrift.
illustrerasav figur 2:131.
Utrymmesbehovet
K v o r s i t t o n d et r e d s u t r u s t n i n q

N

M on t e r b o r t
g o s f d ng

In n e r v o g g
och pelore
TC

Ptqn

iL

t'tto*t
Montefbor
Pelofe

Figur2:131.Exempel,utrymmesbehov.
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:132

Area per skyddsrumsplats
gesen area av 0,75m2. Detta reglerasi 13 $
Varje skyddsrumsplats
skyddsrumsfcirordningen.

:133

Gasffrng
Betrdffandegasfingsantal och storlek, se :4.
PermanentgasfAngutfcirssi litet som mojligt. Ett monterbartgasfAng
fdr hcigst200skyddsrumsplatser
upptar ca 1,2m2och ett f6r fler iin 200
platserca 2,4 m2.

;134

Torrklosett
En area av 1,5rn2fcir varje torrklosett godtas.
Utrymme fcir torrklosett inkluderar dven area f<ir inpassering.

I

En torrklosett fordras for varje pibrirjat 30-tal skyddsrumsplatser
enligt:7.
:135

Fliktaggregat
En area av 3 m2 fcir varje fliiktaggregatgodtas.
Arean inkluderar betjdningsareafor tvA personer vid handdrift av
aggregatet.Ett fldktaggregatfordrasfcir varje piborjat 60-tal skyddsrumsplatserenligt 4:125.

:136

lVattenk$rlmm
En areaav 0,5 m2fcirvarje piborjat 30-talskyddsrumsplatser
for fdrvaring av
I
lvattenkiirl, verktyg, sjukvirdsmaterielm m godtas.
I

Betriiffandeforrid frir skyddsrumsutrustning
i fredstid,se 5:15.

iz

SKYDDSRI.JMSLAGE OCH FORM

:21.

Lfrge
D
!

Skyddsrumskall anordnasdiir skyddsrumsbeskedet
anger. Skyddsrumskall
placerassAatt det snabbtkan nAsav de personerfdr vilka det dr avsett.
Placeringenav ett skyddsrumiir i princip valfri inom de griinsersom
skyddsrumsbeskedet
anger.Aven om skyddsrumsbeskedet
inte anger
liiget bcir i vissafall placeringenbestdmmasi samrid med kommunen
sA att de civilfrirsvarstaktiskamil som ligger till grund fcir skyddsrumsplaneringenuppfylls. Detta giiller sdrskilt for st<irrebyggnadskomplex och skyddsrummed stort upptagningsomride.De civilfcirsvarstaktiskamAlen anges bl. a. i av civilftirsvarsstyrelsenutgivna
planeringsbestdmmelser.
Skyddssokandekan komma sirviil frin den byggnadvari skyddsrummet dr bel2igetsomutifrAn, varfor tillgAngligheteninte bcirfcirsvirasav
murar, upplag,provisoriskabyggnaderm m.
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Vid placeringenav skyddsrumbeaktasmcijligheternaatt anordna
utrymningpA tillfredsstdllande
sdtt, se :5.
Skyddsrumbor forliiggassi att avstindet till farlig verksamheteller
vara blir si stort som mcijligt,se :25.
Vid val av ldge frir skyddsrum bdr dven beaktas t ex risk fcjr
oversvdmningoch mojligheteratt placeraluftintag pA liimpligt siitt.

:22

Skyddsrum i llera vlningar

tr
:

Skyddsrumi flera viningar fAr antingenanordnassom tviviningsskyddsrum
eller som separataskyddsrumovanpi varandra.
Tvlviningsskyddsrum godtasom det anordnasrnedmellanliggandebjiilklag
och trappa inom skyddsrummetsbegrdnsningsviiggar.
Bruksarealir summan
av bAdaviningsplanensarea, varvid trappansplanareainrdknas i sAvdldet
6vre som det undre planet. Utrymme i eller under trappa fAr dock inte
inrdknas i area for skyddss<ikande.
Betrdffandeseparataskyddsrumovanpi varandra,se :23.
Skyddsrum i grupp

:23

Vid skyddsrumi grupp fir h6gst900skyddsrumsplatser
fcirekommai en och
!
|
grupp.
D
lsamma
O I Skyddsrumfir placerasintill varandraellerovanpAvarandra.Vid skyddsrum
tr i grupp ovanpi varandratillits ingen fcjrbindelsemellanviningarna inom
|
begrdnsningsvdggar.
tr | skyddsrummens
Skyddsrumsgruppsstorlek begrAnsasfor att minska risken for
samtidig utslagningav flera skyddsrum.
Mellan skyddsrummed gemensamviigg tillAts<ippning,se :34.

:24

Avst$nd mellan skyddsrumsgrupper

u
D

Skyddsrumsgrupper
skall placeraspAminst 20 m avstAndfrAn varandrasAatt
risken for samtidig utslagningav flera skyddsrumsgrupperbegriinsas.

:25

Lige med hAnsyntill farlig verksamhet,dversvimningsriskm m.

:251

Farlig verksamhet och farlig vara

tr
tr
tr
D

Skyddsrum skall pi tillfredsstdllandesiitt avskiljas frin verksamhet, vara
eller annat som kan medfora fara fcir de skyddsscikande.
Brandfarlig eller i civrigt farlig vAtskafAr inte forekomma ovanf<irskyddsrummet.
Vid minst 15m horisontelltavstAndmellan skyddsrummetoch den farliga
verksamheten
ellervaranbehciveringasiirskildaitgdrdervidtas.Detta giiller
fcirsivdl skyddsrummets
viningsplansomviningsplanetovanforskyddsrummet. Mindre avstAndgodtasdock om skyddsrummet
avskiljsfrin utrymmet
med skyddandeviigg enligt 3:41samt, om utrymmetinnehiller brandfarlis
eller i ovrigt farlig vdtska,invallninganordnasfor hela vAtskemdngden.
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Verksamhet,vara eller annatsomkan medforafara fcir de skyddsscikande kan t ex utgoras av under tryck stiende kiirl, rcirledningfor
hetvattenunder tryck (over 90"C),undercentrali fjiirrviirmesystem'
eller transformatorftir hogre
oljeforrid, kemikalier, gasbehAllare
spiinningAn400V. Fara ansesinte f<ireliggavid vanligavdrmepannor
med 6ppet systemeller diirmed frin sikerhetssynpunktjiimftirligt
system.
Utrymme som innehiller behillare med brandfarligvdtskae d kan
invallasmed tAtaoch tillriickligthogatrosklarsa att ingenviitskakan
rinnaut frAnutrymmetom behillarengir sonder.For storabehillarei
smAutrymmenbehovsdock ofta hogreinvallning.
Risk fOr OversvAmning

:252

tr I Skyddsrumskall anordnassi att riversviimningbegrdnsastill hcigst0,5 m <iver
D lgolv'
samtvattenplaceringbeaktasbl a medelgrundvattennivin
Vid skyddsrums
grovre
tryck
stiende
ochkapacitet.Under
fcirliiggning
I ochavloppsledningars
med
Driineringssystem
ndrhet.
skyddsrummets
i
I ledningat bdr undvikas
sjiilvfall frjrutsiitts fungera iven efter intriiffad skada. Pumpning fcirutsiitts
pi grund av inldckande
I'inte fungera.Det godtasatt risk for civersviimning
grundliggningi markmaterialmed permeabivid
grundvatten
beaktas
inte
I
I litet mindre iin lOsm/s.
Planform

:26
D

liimplig form.
Skyddsrumskall gesfr6n skyddssynpunkt
Skyddsrumsplanform godtasom forhillandet mellan skyddsrumsldngd och
bredd iir hogst 5:1 samt om talet S beriiknatenligt nedaninte civerstiger
444.
S : A + 4 ' u
Beteckningar:
A:Bruksareaim2
invdndigaomkretsi m
u : Skyddsrummets
Skyddsrumbcir helst vara kvadratiska.Alltfcir lingsmala och oregelbundna skyddsrumger stor milyta och risk ftir brott i skyddsrumsstommenvid markrorelserorsakadeav vapenverkan.
Rumsh0jd

:27
D

Skyddsrumskall ha en rumshojdav minst 2,1 m.
I begriinsadedelar godtasrumshojden1,9 m om det inte innebdr nigon
Exempel pA detta kan vara ledningsstrik
oliigenhet fcir de skyddsscjkande.
utmed viiggar.
| Ftirbindelse inom skyddsrum

:28
n

30

Varje rum inom skyddsrum skall ges fdrbindelse it tvi olika hill.
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Fcir mindre rum som avgriinsasmed icke bdrande mellanvdggenligt 3:44
godtasdock fcirbindelseAt endastett hell.
D<irr och reservutging riiknas som fcirbindelse.
:J

OppNrxclR

:31

Allminna krav

tr

Oppning i skyddsrumsstomme skall anordnasoch kunna igensiittassi att
inte f<irsdmras.
skyddsfcirmigan

D

Till skyddsrum beh<ivs<ippningarav olika slag. Ett skyddsrumhar
alltid minst en huvudinging och en eller tvi reservutgingar.Dessutom
tillits extra cippningarfor att underldttaskyddsrummetsfredsanviindning. Sidan extra oppning kan vara anordnadfor f<inster,dorr eller
fredsventilation.
Antalet oppningarbor i mojligastemin begriinsas.
Fredsmiissigakrav pi oppningsmAttoch utrymningsvdgarreglerasi
SBN.

:32
:321,

Oppningarsstorlek och igensittning samt avstlnd mellan iippningar
I Storlek och igensfittning
framgir av tabell 2:321.
Godtagna igensiittningsanordningar

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

Tvp

Fri
Fri hdjd Fri h6jd Kan kombibredd Ingjuten Demonte-nerasmed
rad los
monterbart
trriskel
gasffing
tr6skel
mm mm
mm

Diirrar
ND
ND
ND
NDD

85/68
110/68
130/68
190/68

850
1100
1300
1900

1850
1850
2100
1850

1946
1956
2205
1945

NSD
NSD
NSD
NSD
NSDD

85/68
9l/78
110/68
127178
190/68

850 1850
910
1100 1850
1210
1900 1850

1946
2ll0
1956
2110
1945

Ja
Ia
Ja
Ja
Ja

NSDD
NSDD
GD
GD
GD
GDD

191/78
243178
85/69
110/69
r30t69
190/69

1910
2430
850
1100
1300
1900

24n
1960
1916
1916
2168
1915

Ja
Ja

1850
1850
2100
1850

Anm

Parddrr med lcis
mittpost
Betongfylld
BetongfYlld
Betongfylld
Betongfylld
Pard<irrbetongfylld med l<is
mittpost

Pard<irrmed los
mlttpost

3T
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Tvp

Fri
bredd
mm

Luckor
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSL
GSLO
CSLO
GSLO
Skyddsluckafor
renstippning
Andra igensiittningar
SkyddspHtSP 20
S-kyddspletSP 40
Oppning med BE
BE
betongelement
BE
BEG
BE9
BEG
Skjutbart vAggelement
Skjutbart vdggelement

Fri
hojd
mm

zffi
200
400
400
400
600
600
800
800
600
600
800
t70

200
400
200
400
600
600
800
600
800
800
900
800
340

0200
0400
600
800
800
600
800
800
2200
2500

800
600
800
800
600
800
2500
22W

Typ GSL dppningsbar frin insidan, tyP
GSLO oppningsbar
frAn biigge sidor.
GSL i storlek upp
till och med 400x400
utan glngjiirn.
Reservutging
ReservutgAng
ReservutgAng

Reservutging
ReservutgAng

ND- och NDD-d<irr godtasendastvid Permanentgasfing och om skyddande
vdggoch bjiilklag finns, se 3:41.
GD- och GDD-dtirr godtasendasti permanentgasfings inre vdgg'
GSL- och GSlO-luckor samtskyddsplitargodtasendasti kombinationmed
se figur 2:34.
siirskiltstrAlningsskydd,
Oppning med en area av hogst 0,032 ^z (q 200 mm) godtasi skyddsrumstak.
I tabell 2:32L nilmnda d<irrar, luckor m m iir gasskyddsmaterielav
andraklass.
ND- och NSD-d<irrarkan levererasmed lis.
Fcir dorrar i gemensamviigg finns siirskilda karmar.
Betrdffandeanvdndningav ND- eller NSD-dcirrarsom avstdngningi
brandtekniskklassA 60, se bilagaC.
Betriiffande fcirvaringav demonteradskyddsrumsmateriel,se 5:15'

:322

Avstlnd mellan iippningar och till angrAnsandekonstruktionsdel
mindre iin 0,05m2i skyddsrumsomslutandestomme
Mellan tvi <ippningar
godtasett minstaavstind av 0,2 m. overtrycksventilergodtasdock med ett
av 0,3 m.
minstacentrumavstAnd
Mellan tvi oppningar stdrre iin 0,05 m2 i skyddsrumsomslutandestomme
sodtasett minstaavstind av 1.,0m.
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Oppning mAsteplaceraspi tillriickligt avstind frAn angrdnsandekonstruktionsdelfcir att medgemonteringoch sk<itselav tillhcirandeigensdttningsanordning.
Diirr och g&ngvig till skyddsrum

:33

tr
D

Varje skyddsrumskall fcirsesmed minst en pA l?impligtsdtt anordnad dorr
mot det fria eller mot utrymme som inte ?ir skyddsrum.

tr

Dcirr och gAngvngtill skyddsrumskall ha en minsta fri bredd enligt tabell
2:33.

tr

Tabell2:33. Ftireskrlvenminstafrl breddltir d6rr ochgtngvnSfill skyddsrum.

0

Antal skyddsrumsplatser

Minsta fii bredd
mm

Hrisst 100 platser
Hei en 100, dock hcigst180 platser

850
1100

NSO- diirr

Horisontotsnitt

tt
Horisontqlsni

NSD
NSD
NSD
NSD
NSDD
NSDD
NSDD

85/68
9',8
110/68
L2LN8
190/68
19INS
243t8

3Q
3N
400
410
344

3&
400

285
285
360
370
285
285
360

850
910
1100

t2r0
1900
1910
2430

1130
1180
1390
1510
1130
1130
1390

1080
1140
1350
r4.@
1080
1080
1350

a) D6n med demonterat trycke

Figur 2:33. Utrymmesbehovfcir uppstdlldaddrrar.
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Gemensamgingviig till flera skyddsrumgodtasom den har en fri bredd som
motsvararsummanav de minstaftireskrivnafria d<irrbredderna.Alternativt
till en bredaredcirr kan tvA smalaredorrar viiljas.
Dcjrr till skyddsrum<ippnasutat, se dock :32f.
Dcirr mot det fria godtas om den iir skyddad mot klimatpiverkan under
I fredstid, t ex av ett vindfing eller genom inklddnad. Inklddnad bcir vara
demonterbarfor att underlSttainspektion, vird och underhill av ddrren.
Betriiffandeutrymmesbehovfor uppstdlldadtirrar, se figur 2:33.

I

Betriiffande gasfing, se :4.
Betrdffande f<irstdrktutrymningsvdg,se :5.
D<irr kan inte ersattareservutgingeftersomd<irrendr utitgiende och
ddrfor liitt kan blockerasav rasmassoro d vid skadapA byggnaden.

:34

Oppning i gemensamvigg
Oppning i gemensamviigg rnellan skyddsrumi grupp godtasom den forses
I meddubblaNSD- eller NSDD-d<irrar,dubblaSP-plitareller betongelement
I enligt hgtr 2:34a-b, med dubblaGSL- eller GSlOluckor med strAlningsskyddeller med ett skjutbartviiggelementenligt figur 2:35.

SKYDOSRUM

Snitt

NSD- diirr

NSD- diirr

HorisontoIsnitt
Figur 2:34 a. Exempelpi godtagnaigensittningari gemensamviigg'
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Kt

I
500

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

SKYDDSRUM

l

SKYODSRUM

Snitt A - A

tt
Horisontslsni
tYP BEG
Oppningmed betongetement,

Figur 2:34 b. Exempel pi godtagen igensittningsanordningi gemensam
vagg.
:35

SlqjutbartYdggelement
Fcir igensdttningav <ippningavseddftir fredsbruk godtasskjutbart vdggeleutsida eller pi
ment monterat enligt figur 2:35 pl begrdnsningsveggens
gemensamvdgg mellan tvl skyddsrum. Skyddsrummed sidant element i
gemensamvdgg betraktas som separata skyddsrum ifriga om gasfing,
elcentral,reservutgAngoch f6rstdrkt utrymningsviig.Skjutbart vdggelement
typritning.
kan limpligen utformas enligt civilfcirsvarsstyrelsens
Byget

t

nent;OrogtinoaSkruvhdt
- - r - -I - i T ^ \ I

l

: 3 3 t g . , I'

Stdtprofit
Skjutbort
vriggetement

&

,too8",'llnoo
Stdtprofit
Hjut
Bygel
Driineringsriir

tt
Horisontotsni

Vertikotsnitt
Figur 2:35. Skjutbartvdggelement.
Det skjutbara vdggelementet er tungt och svlrhanterligt. Det
mandvrerasd?irfdr normalt med hjiilp av block och draglina'
Skjutbart vdggelementdr gasskyddsmaterielav andra klass.
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Reservutging

:367

Allmdnna krav

tr
!
D
I
D

tr
tr

Skyddsrumskall fcirsesmed pA liimpligt sftt anordnadereservutgingarmot
det fria eller mot utrymme som inte iir skyddsrum.Varje skyddsrumskall ha
tvi reservutgAngareller en reservutgingmed tunnel enligt :364.Skyddsrum
vars utgAngarinte kan blockerasav rasmassorfrln ovan- eller niirliggande
byggnadfAr dock anordnasmed en reservutging. Skyddsrumi grupp med
dubbla dorrar rnellan skyddsrummen enligt :34 flr anordnas med en
reservutg6ngtill varje skyddsrum.
Vid bedrimningav risk fcir blockering rdknasbyggnadsom nirliggande om
avstAndettill reservutgingeniir mindre dn halva hush6jden.
Risk for blockering av skyddsrummetsutgingar ansesinte fdreligga
vid fritt liggande skyddsrum utan ovanliggandeeller ndrliggande
byggnad. Skyddsrum kan behciva tvA reservutgingar iiven om
dimensioneringmot ras enligt 3:25 inte behcivergdras.

:362

n
!

Storlek och igensittning
ReservutgAngskall utfdras med en minstafri bredd gAngerhcijd av 600x 800
mm.
Igensdttningmed betongelementenligt figur 2:363 eller med stdtvAgslucka
GSLO och strAlningsskyddgodtas. Vid motfylld igensittning av reservutgingscippning(:366) godtasendastbetongelementeller GSLO 6ffi x 900om
den skyddasmed sdrskildabetongelementoch fogmassa.
Igensdttningvid reservutglngkan liimpligen utformasenligt civilfdrsvarsstyrelsenstypritningar.
Igensiittningarfdr reservutgAngdppnasinit skyddsrummetoch kan
oppnass6vdl inifrin som utifrin.
Stltkarm till reservutgAngmed betongelementiir gasskyddsmateriel
av andra klass.
Fcirigensiittningav reservutgingfinns betongelementsom iir typgodkdnda av statensplanverk.

:363

tr
tr

Placering
Reservutging skall placeraspi sAdantsett att utrymning sA lingt mdjligt
sdkerstdlls.
mot det fria eller
ReservutgAngbor placerasi skyddsrumsbegriinsningsviigg
mot mark och om mtijligt pe motsatta sidor av byggnadenoch pi stdrsta
m<ijliga avstind frin annan reservutgAngoch frln ddrr som har fcirstdrkt
utrymningsvdg.
mot utrymme i byggnadgodtas
ReservutgAngplaceradi begrdnsningsvdgg
om fcirstdrkt utrymningsvdganordnas enligt :52.
ReservutgAngmot det fria bcir inte mynna hcigre dn 1.,0m over fdrdig
mark.
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d

t-,
Vy frdn skyddsrum

Snitt A-A

Snitt A-A
Vdggfjo(ktek200mm

f]l
n
|
|
I
LJ-J

S n i t t B- B

V d g g t j o c k t e3k5 0 m m

h= 200mmd& viiggeniir hiigst250mmtjock
rt= 250mmdd viigqenof merdn 250mmtjock

Snitt genom betongetement
Figur 2:363.Exempelpi igensdttningmed betongelement,typ BE.

En hdjdskillnad mellan golv och karmens underkant <iverstigande1'0 m
f6rsesmed fastastegeller
godtasom viiggenunder reseryutgingsoppningen
Stegen fir
och
bestdndighet.
god
hillfasthet
med
material
av
stege
demonterasi fredstid. Fastasteggodtasom de utfors av rundsting f 20 c 300
mm med en bredd av 400 mm och skjuter ut 150mm frin viigg.
Reservutging bor placerasminst 1.,0m frin inviindigt h6rn i skyddsrummet.
Ett fitt avstind av 1 m fordras for att man skall kunna sti pi vardera
sidan av reservutgingenoch hjiilpa dem som skall ut.
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Tunnel
ReservutgAngmed tunnel godtas om den mynnar pi ett avstind av minst
halva hushcijdenfrln ovan- eller eventuellniirliggandebyggnadoch i civrigt
ir anordnadenligt figur 2:364. Hushcijd beriiknasenligt byggnadsstadgan.
Som minsta tunneltviirsnitt godtas 1000x 1000mm eller @10fi) mm.
Betriiffandestigschakttill tunnel, se :365.
Kulvert som inte innehAller farlig vara eller verksamheteller riskerar att
dversviimmasgodtassom reservutgiLng
om den uppfyller vad som angesf<ir
reservutging med tunnel.
U p p s tgi ni n g s tu c k o

F o t t :m r n 1 7 o
m o x1 5 7 .

B e t o ng e l e m e n t
etter 6SL0
SKYDDSRUI.I
6 e n o m s t i cO
k ?5

Stigschokl

Alternativ
p t o c e f r n 90 v
g e n o n r s tki c

S ntit
Figur 2:364. Exempel pA reservutgAngmed tunnel.
:365

Stigschakt
Reservutglng med stigschaktanordnad enligt figur 2:365 godtas.
Somminstainnermitt pi uppstigningsluckagodtas570x 570mm eller / 600
mm.
Stegeeller stegjdrn utformade enligt :363godtas.

|= tooo

-J

Pton

l - . ^l A
Snitt A-A

Figur 2:365. Exempel pA reservutgAngmed stigschakt.

I vissafall kan det vara ldmpligt med en tiit uppstigningsluckaf<ir att
f<irhindravatteninldckninevid t ex snosmdltnins.
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Motfyllning

:366

ReservutgAng
som mynnarunder mark godtasom den motfyllsenligt figur
ochom avstAndet
2:366medsingeleller liknandedriinerandefyllnadsmassor
mellan marknivAnoch underkant reservutgAnginte Ar sttirre An 12fi) mm.
Over motfyllning godtas t ex plattor med sttirsta mitt 500 x 500 mm eller
asfaltbelAggningmed en tjocklek av hogst 50 mm.

Pton
Snitt A-A
pi
medmotfyllning.
reservutging
Exempel
Figur2:366.
Igensdttningmed GSLO-luckagodtasinte vid motfylld reservutgfing,
se :362. Dock godtas GSLO 600 x 9(X) om den skyddas med
betongelementoch fogmassa.
Vid reservutging under mark bcjr risken f<ir vatteninlickning i
skyddsrummet sdrskilt beaktas. Det dr lnmpligt att teta motfylld
reservutging bAdefrin insidan och utsidan redan i fredstid'
Motfylld eller pi annat sett dold reservutging utmdrks med skylt
utvdndigtpi fasaden,se tabell 5:25.

..4

GASFANG

:41

Allminna krav

I
E

n

Vid minst en inging till skyddsrumskall gasfing anordnaspi liimpligt siitt sA
att enstakaut- och inpasseringarvid BC-fara mdjliggdrs. GasfAngfir inte
hindra normal passeringnir BC-fara inte fcireligger.
Permanent eller monterbart gasfing anordnat enligt :42 respektive :43
godtas.
Vid skyddsrumi grupp med dubbla dorrar mellan skyddsrummenenligt :34
godtasett gasfing fdr tvir skyddsrum.

42:

Permanentgasf&ng
Permanentgasfing bcir gessAliten areasom mojligt.
I permanent gasfings inre viigg godtasGD- eller GDD-dorr.
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Det permanentagasfingetsareaoch utformning bestdmsi vissafall av
skyddsrummetsfredsanviindning.Krav pA fri ddrrbredd kan t ex
medfora att parddrrar anvdnds.GasfAngetbor dock vara litet fdr att
medgeeffektiv luftomsdttning.
Vid utformning av permanentgasf6ngmAstehdnsyntas till utrymme
fdr ddrrslagningeftersomddrrarna i gasflngetsinre vdggOppnasmot
gasfinget.
:43

Monterbart gasf&ng
Monterbart gasfing anordnasi princip enligt figur 2:43.
godtasom det
Monterbart gasfAngsombetjinar hdgst200skyddsrumsplatser
utfrirs med en areaav ca 1,2m2.Monterbart gasfing sombetjdnar fler iin 200
skyddsrumsplatsergodtasom det utf<irsmed en area av ca 2,4 m2.
Anslutningsytormellan monterbart gasfing och vigg mlste med hiinsyn till
gastiithetvara sliita och fria frln elkablar, rtir o d.

I

Ljuspunkt
Monterbori gosfdng
ned infostningsdon
entigi tiltverkoren

l,/
/{

Striimstiillore
I
0Yertry(ksventi

Frdnluflskonol
frdn Tt

Diirr

Vy fr&n skyddsrummetsinsido
Figur 2:43. Exempel pi anordningarvid monterbart gasfing.

Monterbart gasfAngplaceraspi tillriickligt avstind frin hdrn si att montering
kan ske och sA att utrymme fcir in- och utpasseringerhills.
Ritning dver monterbart gasfing och eventuellaingjutningsdetaljer
samt monteringsanvisningartillhandahills av tillverkaren.
GasfAngfinns i olika h<ijder som iir anpassadetill NSD-ddrrarnas
h<ijder.
Monterbart gasfing dr gasskyddsmaterielav andra klass.
Betrdffande genomluftning,se iiven figur 4:1la.

40

TB 78

:5

UTRYMNING

:51

AllmAnna krav

tr
n

2zS

Utrymningsvdgskall anordnassA att risken for blockering vid ras begrdnsas.
I Vid planeringen av skyddsrummetsutrymningsviigarbdr efterstrevasatt
I dessablir si korta som mcijligt.

Ftirstirkt utryrnningsvflg

:52

tr
!
!

tr
tr

Fcirstdrktutrymningsvegskall anordnasvid minst en d<irrtill skyddsrummet'
Fdr skyddsrumi grupp med dubbla dcirrarmellan skyddsrummenenligt :34
skall ftirstirkt utrymningsvdganordnasvid minst en ddrr per tvi skyddsrum.
Frirstiirkt utrymningsvdgskall ocksi anordnasfor reservutg6ngsom mynnar
inom byggnad.
Frirstiirkt utrymningsvig anordnasnormalt till det fria.
Vid skyddsrumovan omgivandemarknivi godtasdock vid stcirreavstind till
det fria zin10 m i stdllet ett fdrstarkt takbj?ilklagover ett omride om minst
20 m2 utanfor dtirr- eller reservutgingsdppningen.
Forstiirkt takbjiilklag godtasom det har en minstautstriickningav 2,0 m frin
enligt figur 2:52aom inte skyddandevdgg
dorr- eller reservutgAngs<ippning
enligt 3:41 stir niirmare.

Fijrstiirkt tokbjiitktog

Pton
Figur 2:52a.Exempel pi fdrstdrkt takbjnlklag vid skyddsrumovan omgivande marknivi. Ll.LZochL3 iir minst2,0m och den forstdrktaareanminst20
61.2

Vid skyddsrum under omgivande marknivi godtas att den fcirstdrkta
utrymningsviigenantingen anordnastill det fria eller via trappa upp till en
nivi i eller over omgivandemarkplan,se figur 2:52b.
skyddsrumvars
Med skyddsrumundermarknivAnavsesi dettasammanhang
golv ligger minst 1,0 m under omgivandemarknivi.

4t
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Frirstiirkt blotklog
med
elter over
omgivonde
morkplqn
r

I
l-I
I
L

I
.
I
I
Dorr etter reservutgdng

Snitt
Figur 2:52b. Exempel pi forstiirkt utrymningsviig vid skyddsrum under
omgivandemarknivi. L iir minst 2,0 m.
Forstiirkt utrymningsviiganordnasi ovrigt enligt 3:42.
:6

MATERIAL I SKYDDSRUM

'.61

Allmiinna krav
!

tr
!

Fast bekliidnad, ytskikt och inredning i skyddsrumskall vara si beskaffade
att de vid vapenverkanoch brandinte lossnar,faller sdnder,uts<indrargiftiga
gasereller fcirorsakarlukt eller andningsbesvdrande
damm.
Trd godtasi begrinsadomfattning, t ex reglar pAbetongveggom pi reglarna
anbringatsbeklddnadmed ytskikt enligt :62.
Golvmaterial som iir kinsliga fcir vatten godtasinte.
Material som inte godtas vid skyddsrumsdrift iir bl a keramiskt
material,puts, cellplast,tegel, ldttklinker och gasbetong.
i fredstid, se 1:52.
Betrdffande material for skyddsrumsanviindning
Betriiffandekrav pi infiistningar,se 3:35.

;62

Brandtekniskakrav

D
U

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

!

Invindiga vdggytor skall utftiras med ytskikt av ldgst klass II.

tr
tr
tr
tr

Golvbeliiggningskall varaav obrdnnbartmaterialeller annatfdr utrymningsvAggodkiint material.

!

Viiggar av inredningskaraktiirsisom dcirroverstyckenoch TC-vdggarsamt
installationeroch inkliidnader for dessaskall utfdras av material med ytskikt
av ligst klassIII.
Betrdffandebrandtekniskklassificering,se SBN.
BetrAffandeND- och NSD-dorrar som avstiingningi brandteknisk
klassA 60, se bilagaC.
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Utover ovan ndmnda minsta brandtekniska krav gdller vid fredsanviindning av skyddsrum SBN:s krav.

:63

V[rmeisolering
!

tr

Skyddsrum skall anordnas si att avledning av overskottsviirme frin de
skyddssokande genom viiggar och tak inte forsviras.
Det godtas att vdrmeisoleringen placeras pi utsidan av skyddsrummet sa att
betongens vdrmekapacitet utnyttjas frir att begrdnsa temperaturcikningen
under skyddsrumsdrift. Dock godtas iiven en ldtt demonterbar isolering pA
insidan av viiggar och tak. Vid betonggolv direkt pi mark eller mot kallt
utrymme godtas isolering ovanpi skyddsrumsgolvet.

:7

TORRKLOSETT
!
!

En torrklosett (TC) skall anordnas for varje pibdrjat 30-tal skyddsrumsplatser. For fredsbruk anordnad vattenklosett fir inte inriiknas.
Det godtas att torrklosettavdelning ventileras over gasfAngoch i vissa fall
6ver <ivertrycksventiler placerade inom TC-avdelningen, se 4:1L och
4:132.
Fcir att ventilationen av TC skall bli tillfredsstdllande kan TCavdelningen t ex forses med sdrskilt undertak eller avskiirmning som
ansluter till skyddsrumstaket. Mellanviiggar avslutas ca 100 mm frin
tak eller frirses med ett hal d 200 mm vid tak. Luftspalt anordnas vid
golv, liimpligen under dorren.
Skiirmvdggar infiists enligt 3:35.
Betriiffande belysning i TC, se 4:44.
Betriiffande utrustning for TC, se 5:11.

43

BYGGNADSKONSTRUKTIONER

3

Fdreskrifter markerasmed en kvadrat till viinster om varje textrad'
Exempel p& ldsningaroch metoder samt allmdnna rid saknar kvadrater.
Kommentarer markerasmed vdnsterindrag.

FORTEXT

:0

Den byggande har frihet att antingen tilliimpa kapitel 3 eller 3.{ vid
skyddsrummetsdimensionering.Om kapitel 3 anviindsgdller samtidigtavd 2
i SBN. Om kapitel 3,{ anviindsgiiller i stdllet avd 2 A i SBN.

ALLM/|NNA KRAV PA SKYDDSFORMAGA

o
D
D

ByggnadkonstruktionsomingAri skyddsrum,tillhtirande grundkonstruktion
och anslutandekonstruktion skall anordnassl att avseddskyddsfcirmiga
erhills.
Kravet ansesuppfyltt av en armerad, massivbetongkonstruktionanordnad
enligt SBN och ddri iberopade bestiimmelseroch med de kompletteringar
som angesi fdreliggandebestiimmelser.Annan konstruktion som ger minst
lika gott skydd kan godtasefter sirskild provning.
Fdreskriften giiller skyddsrumsfunktionen.FOr skyddsrummetsfredsanviindning giiller SBN.
Kravet pA skyddsfdrmlga innebiir att skyddsrummetskall ge avsett
skydd mot samtliga de verkningar som innefattas i begreppet
vapenverkan.Med hiinsyntill skydd mot st0tvegoch ras stiills krav pA
viss energiupptagandeoch lastupptagandefcirm6gahos skyddsrummetsstomme.Kravet pl skyddmot splitter, joniserandestrilning och
brand medfdr att golv, vdggaroch tak mAstevara av ldmpligt material
och ha tillriicklig tjocklek' Kravet pA skydd mot BC-stridsmedel
medfdr krav pA viss tiithet hos skyddsrummet.
ger dynamiskpiverkan pA
St6tvAgoroch nedrasandebyggnadsmassor
skyddsrumsstommen.Angivna statiskaekvivalentlasterbedomstillsammansmed krav pi minsta tjocklekar, minsta armeringsmdngder,
mot dessa
material m m ge konstruktionen avseddskyddsf<irmAga
piverkningar.
F6r att underldtta tilldmpningen av kapitel 3 redovisastre konstruktionsexempeli bilaga F.

LASTFORUTSAI-TNNGAR
Aktuella lastfall

:21
D

tr

Skyddsrum och derav berdrda delar skall dimensionerasfor lastfall vid
fredsanviindning,lastfall vid skyddsrumsdrift,vapenlastfalloch raslastfall.
Angivna laster fdr vapenlastfalloch raslastfalliir reduceradesa att
45

322

rB 78

berdkningsmetoder baserade pi
lastfall skall kunna tilldmpas.

tilllAtna pikiinningar

for vanligt

Raslast och vapenlast kombineras inte.

:22

Lastfall vid skyddsrummetsfredsanvindning.
Skyddsrumdimensionerasfcirvid fredsanvdndningupptriidandelaster
enligt SBN.

:23

Lastfall vid skyddsrumsdrift
!

tr
n
:24

Golvbjrilklag i skyddsrumskall dimensionerasfcir vanligt lastfall enligt SBN
med
en vertikal utbredd bundenlast frin skyddssdkande
av 3 kN/m2.Fri last
I
och nedbcijningbehciverinte beaktas.
Vapenlastfall

n
tr
tr
!
I

tr
tr

Vapenlastfalldr en kombinationav jiimnt utbreddvapenlastenligt tabell
| 3:24,halv last enligt :23 ochhalv vanliglast enligt SBN, dock inte vindlast.
Vapenlastfallbetraktassomvanligtlastfall.Vapenlastriktad mot respektive
frin skyddsrumiir skildalastfalloch fdrutsdttsddr annatinte angesvar fcir sig
pAverkahela skyddsrummetsutsida och vinkelriitt mot konstruktionsdelens
plan. Farlig laststiillningbeh<iverinte beaktas.

!

Vapenlastpi till skyddsrumanslutandekonstruktionsdel
beaktasinte. Dock
skall vapenlastpi anslutandeskyddsrumbeaktasvid dimensioneringav
gemensamvdggmellanskyddsrumoch tillh<irandegrundkonstruktion.Last
enligt :23som dr motriktad vapenlastenmedrdknasinte. Tillfellig dverlastpi
mark av t ex trafiklasteller egentyngdav rasmassorbeh<iverinte beaktas.

D

Tabell 3:Z Fiireskrivna vapenlaster

D

tr
tr

Konstruktionsdel

Skvddsrumstak,
biiilklas mellan
ikyddsrumovaripi va-randraa)
Besriinsninssviiqs
;tan motlvllnii'sb)
med motfi,llninEb)
gemensamvdg{mellan skyddsrumat
Golvkonstruktion
Tunnel och stigschakti reservutgingc)

Vapenlastriktad

ffi,tjfroo"u'

[(7-sfraasrum

25

4

25
4
12.5
0
50
4
L-astan
tagandenenli1o,t
:241

a). Konstruktioqslglen dr.yttre begriinsning fcir vardera skyddsrummet, dvs lasterna beaktas vid dimensiirnerine-av bidaikvddsrummen.
b) Vid delvis motfylld vZiqqoch Iluttande mdrk. se fieur 3:24.
c)' Anslutninqen tifl beeriinsninssvass dimensioneras Trir en kraft av 100 kN verkande i viggens plai men i 6vrig-t-med godtycklig riktning.
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Del uton motfyttning
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12,5kN/nz

l2,5kN/n2

Snitt
U Figur 3:24. Vapenlast vid delvis motfylld viigg och sluttande mark.

tr
!

Fyllningenshojd rdknastill den liigstapunkteninom 2 m frhn skyddsrumsviggen.
Vapenlastensinverkan som civerlastpi mark iir fcir motfyllda viiggar
beaktadgenomlastvdrdenai tabe[ 3:24.For golv dr dennainverkan
beaktadi :241.
Vapenlastmotgolvkonstruktion

:241
D
D
I

fciren uppAtriktadutbreddvapenlast.
Golvkonstruktionskalldimensioneras
grundldggningsmeVid bestdmningav dennabeaktasmarkensegenskaper,
tod och risk for luftrum under konstruktionen.
F<iljande indelning i fyra huvudfall fcir bestiimning av vapenlast pA
golvkonstruktiongodtas.
Om undergrundinom ett djup av 5 m undergolvplattanbestArav material
fallet. Vid
somkan hiinforastill olika huvudfalltilldmpasdet ogynnsammaste
varierande grundldggningsfcirhillandenunder sammaskyddsrumfir olika
huvudfall tillldmpasfor skilda delar av golvplattan.Vdrmeisoleringeller
undergolvplattapiverkar inte val av huvudfall.Detta gdller
I driineringslager
vid utbyte av tyngre material som sand eller grus mot lettare, t ex
iiven
I
I liittklinker eller slaggprodukter.
Vapenlastenverkar uppit mot konstruktionensundersida.Halva
egentyngdenfir dArftir frinrdknas i vapenlastfallet.
Eventuelltvattentrvckadderasmed halv storlek.
Huvudfall l
Till huvudfall t hdnforsgolvkonstruktion:
a) direkt pi berg, spriingbotten,pi fyllning av sprdngsteneller
pi fyllning diirav
I U) pa grus, fast lagrad grov- och mellansandeller
grundliiggningsdjup
medstorre
iin 1,0m underden marknivi somomger
I
skyddsrummet.
Golvkonstruktionenligt huvudfallI belastasinte av vapenlast.
Huvudfall2
Till huvudfall2 hiinforsgolvkonstruktion:
I a) pa grus, fast lagrad grov- och mellansandeller pi fyllning diirav med
47
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mindreiin ellerlika med1,0m underomgivande
medgrundldggningsdjup
marknivi eller
b) pi lost lagrad grov- och mellansand,finsandeller silt dir luftrum under
golvplattan pi grund av siittningar inte kan befaras.
Golvkonstruktion enligt huvudfall 2 belastasav en vapenlast5 kN/m2'
Huvudfall3
Till huvudfall 3 hiinfors golvkonstruktion p6 lera diir luftrum under
golvplattan pA grund av sattningarinte kan befaras.
Golvkonstruktion enligt huvudfall 3 belastasav en vapenlast
q= 25+ 7' 0,5' d - 3' c"(kN/m2)
dock minst 5 kN/m2 och hcigst25 kN/m2
Beteckningar:
medelvArdetav lerans tunghet i kN/m3 ovan grundldggningsnivin
d det storsta avstandetmellan golvplattansgrundldggningsnivioch omgivande marknivi i meter

f

cu medelvardet av den odrdneradelerans skjuvhAllfastheti kPa inom ett
djup av 0,7 ginger golvplattansbredd.
Huvudfall4
Till huvudfall 4 hiinfcirsgolvkonstruktion:
a) ddr luftrum under golvplattan kan befarastill fitljd av sdttning eller
b) diir utrymme anordnasunder golvplattan med undantagf6r
1) kulvert som iir dimensioneradf<iren utatriktad utbredd vapenlast
av 25 kN/m2och som har minimidimensionersamtminimiarmering
som reservutgingstunnel
2) hcigst 5 ledningar under skyddsrumsgolvmed hogst 150 mm
inviindig diameter och centrumavstAndminst 1,0 m och
3) ledningar under skyddsntmsgolvi liigst tryckklassPN 4'
Golvkonstruktion enligt huvudfall 4 belastasav en vapenlast25 kN/m2'
Dessutombeaktasvid huvudfall 4 ett lastfall med vapenlastriktad mot tak
och begriinsningsviggari skyddsrummetmen ingen vapenlastmot golvet'
Detta lastfall kan vara dimensionerandefor grundkonstruktionen'

:25

Raslastfall

tr
tr
n
D
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Skyddsrumoch fcirstiirkt utrymningsviigskall dimensionerasfcir den verkan
som uppstAr di ovanforliggande eller intilliggande byggnad rasar pl
skyddsrummet.Om ovanforliggandeeller intilliggande byggnadshojd inte
overstiger 6 m riknat frin skyddsrumstaketsdverkant behdver denna

n
tr
n

pAverkaninte beaktas.

D

Verkan av ras pi kringliggandemark och pa till skyddsrumanslutande

Fcirstiirkt utrymningsvdgskall dock alltid dimensionerasfcir en raslast av
minst 25 kN/m2.
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konstruktionbeaktasinte. Dock skallverkanav raspi anslutandeskyddsrum
beaktas vid dimensionering av gemensamvigg mellan skyddsrum och
tillhcirandegrundkonstruktion.
Verkan av ras frAn intilliggande byggnadskall beaktasintill avstAndeth/3
(h) beriiknasi princip som hush<ijdenligt
frin byggnaden.Byggnadsh<ijden
men h<ijdenrdknas frAn skyddsrumstakets<iverkant.
byggnadsstadgan,
Framtida byggnadskall beaktasi de fall sidan kan fcirutses,t ex genom att
den 6r angiveni stadsplan.
Verkan av ras fren ovanliggandeoch intilliggande byggnaderskall berdkningsmdssigtantas kunna f<irekommasamtidigt pi skyddsrummet' Dock
adderas inte verkan frin olika byggnader som ber<ir samma del av
skyddsrummet.
Det godtasatt verkan av ras beaktassom en ekvivalent statiskraslastmed
vertikal riktning pA skyddsrumstaketenligt :251-:253. Raslastfallutgcirs
ddrvid av raslast,halv last enligt :23och halv vanliglastenligt SBN. dock inte
vindlast. Raslastfallbetraktassom vanligt lastfall.

:251

Raslast frln ovanliggandebyggnad
Raslasten(qJ frin ovanliggandebyggnadfir berdknassom
\/hl-(kN/m2)
*
Beteckningar:
9o=0,7

A skyddsrummetsarea under huskroppen inklusive begrdnsningsvdggar
(m')
Q egentyngd(kN) jemte nyttig last hos den del av byggnadensom ligger
ovanfdr arean A
h, vertikalt avstind i meter mellan byggnadenstyngdpunkt (angreppspunkten f<ir Q) och skyddsrumstaketsoverkant. Tyngdpunktenberiiknasfdr
den del av byggnadensom ligger ovanfor skyddsrummet.
Fdr hus med jdmn massfdrdelningsom normala bostads-och kontorshus
fir h, sdttastill halva byggnadshcijden.
Nyttig last fAr reducerasenligt SBN:s regler fcir lastnedrdkning.

:252

Raslast frln intllliggande byggnad
Raslasten(q) frAn intilliggande byggnadflr beriknas som

9i = 1,5' r,6l(wl-).
Beteckning:
h, den st<irstabyggnadshojdeni meter hos befintlig eller planerad intilliggandebyggnad.Byggnadshojdenh' rdknasfrAn skyddsrumstakets6verkant.
Raslastenfrin intilliggandebyggnadfir berdknasenligt :251om egentyngd
och nyttig last dr kdnda eller tillfdrlitligt kan anges.Ddrvid berdknaskvoten
Q/A som genomsnittsviirdetfor den del av intilliggande byggnad som iir
beldgenndrmare skyddsrummetiin hi/3.
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Framtida byggnadshrijd erhills ur stadsplaneller annan detaljplan over
omrAdet.

:253

Dimensioneranderaslast
Dimensionerande
raslastq6 berdknasenligt reglernai figur 3:253som det
stdrstalastviirdetinom respektivelastytafcir inverkan frAn ovanliggandeoch
intilliggande byggnader.

Hus0

Hus2

0 m - Dimensimeronde
rostost q6
rdde

fl

q0

m

( Q or e d )
s
den torstq ov q0 och Q1 (Q6196och Qlredl

N

den storsto qv q0 och Q2 (Qg1s6 och Q2red)

w

d e n s t o r s t o o v Q 0 ,Q l o c h Q 2 ( Q ' r . d , Q l r e d o c h Q 2 r e d l

Figur 3:253.Bestdmningav byggnadshojdh och dimensioneranderaslastqo.
Raslastfrin hus 0, 1 och 2 betecknasq6, q1, respektiveq2. Vdrden inom
parentesavserlast pA bjelklag.
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grundkonstruktionfir raslasteninte reduceras.
I Frir viigg, pelare, balk och
I f<ir Uiattlag fir raslastenreducerastill q,.0.
Fcir berdkning av q,"6giiller:
grea=9'brraal'n
grea:g

dib>n

Beteckningar:
I q raslast enligt :251 och :252 for ovanligganderespektive intilliggande
I
byggnader.
b det minsta avstendet i meter mellan upplagslinjerna hos betraktad
bjiilklagsdel. Upplagen skall till minst 70Voutgdras av bdrande vdggar
eller balkar dimensioneradefcir oreduceradraslastq. Del av upplagslinje
som inte ir understciddpi detta siitt f6r ha en l6ngd av hdgst b/3, dock
godtasL,5 m.
n antalet vAningarovan skyddsrunlstaketi byggnadvarifrAn q hdrrdr. Fdr
intilliggandebyggnadviiljs n : i.
Reduktion av raslastpi bjiilklag motiverasav att krafter som byggs
upp i rasmassornadverfdr viss last direkt till sttid.

:3

MATERIAL OCH DIMENSIONERING

:3I

Material

tr

u

Skyddsrumskonstruktionskall utfciraspA sidant sitt och av sidant material
att avseddskyddsfdrmAgaerhills.
Betong i liigst hillfasthetsklassK 250och utfrirandeklassII samtmed ballast
av naturligt stenmaterialgodtas.
Armering av varmvalsatstll av kvalitet h6gst Ks 60 eller Ks 605 godtas.
Svetsningav armeringgodtasinte. Golvkonstruktionvid huwdfall 1 sominte
upptar grundtryck somuppkommerav vapenlasteller raslastsamtdverskikt i
tvlskiktsgolv fir dock utforas med annan armering.
Kallbearbetadearmeringskvaliteter,t ex Ps50, Ns 50 och Nps 50, har
och fir diirfor inte anvendasi konstruktion som
liten tdjningsf<irmega
utsdttsfdr vapenlasteller raslast.
Tillltna ptkinningar och krafter

:321
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AllmAnna krav
Vid vapenlastfall,raslastfall och lastfall vid skyddsrumsdriftskall tillltna
plkiinningar och krafter f<ir vanligt lastfall enligt SBN tilliimpas om inte
annat anges. Fcir armering av Ks 60 och Ks 605 skall dock tillltna
dragp6kiinningarreducerastlll 80Vo.
Grundplkdnningar och pfrllaster
Vid vapenlastfalloch raslastfallfir dubbla viirdet av i SBN angivnatillAtna
grundpikdnningar och pAllasterfdr vanligt lastfall anvdndas.
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PAhdngslaster
orsakadeav s k negativmantelkohesioneller mantelfriktion
behoverinte kombinerasmed vapenlasteller raslast.
I SBN tillAtnagrundpikdnningaroch pillaster avserlingvarig last.
Fcir kortvariga laster av hdr ifrigavarande slag kan dubbelt si hciga
plkdnningartillAtas.Grundplatta,plint m m dimensioneras
dockmed
till6tna armerings-och betongpikdnningarenligt :321.

:33

Birande system
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Bdrande system och byggnadsdelarfcir skyddsrum skall utformas sA att
stabilitetoch energiavseddbiirfdrmAga,deformerbarhet,sammanhAllning,
upptagandefcirmiga erhills.
Oppning i skyddsrumsstomme skall anordnassi att ftireskriven last kan
upptas av stommen. Kring dppning skall anordnas erforderlig ftirstdrkning.
Skivkonstruktioneller annanliknande bdrandekonstruktion helt eller delvis
utanfdr skyddsrummetfir inte utnyttjas fdr att bdra skyddsrumskonstruktionen. Vigg eller pelare under skyddsrum fAr dock utnyttjas om de
dimensionerasf<ir horisontell vapenlast+25 kN/m2.
Momentfordelning i plattor b<irviiljas sAatt stddmomenteninte dverstiger
fdltmomenten.
Hiinsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhillning hos
konstruktionen har tagits genom de fciljande reglerna fcir dimensioneringmot genomstansning,minstaoch stcirstaarmeringsmengdsamt
skarvning och ftirankring av armering.

:331
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Dimensioneringskall utfdras enligt "F<irslagtill bestdmmelserfcir dimensioneringav betongplattapA pelarejdmte utdragur kommentarer",K1-1964,
utgivenav StatensBetongkommitte,med foljande undantag.Om ry
(bestiimt enligt K1-1964)dverstiger0,5 skall plattan skjuvarmeras.Diirvid
skall summanav de vertikala komponenternatill krafterna i skjuvarmeringen uppgi till hela vertikalkraften. Skjuvarmering utftirs som typ 2 enligt
K1-1964.

Betongtjocklek och armeringsmingd
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Genomstansning

Betongkonstruktionskall vara massivoch ha en minstatjocklek enligt tabell
3:34. Betongkonstruktionenskall armerasi tva vinkeketa riktningar enligt
tabell 3:34 med ett armeringsinnehAllinom grdnserna
. . -_ K + 3 0 o/ul

irlmin

[-fl[

:

Pmax:

I 'llmin

K dr betongensnormenligakubhAllfastheti MPa och o, armeringensstrackgrdns i MPa, dock hcigst400 MPa.
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I
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Fcir konstruktioner armerademed slutna byglar fhr p^umultipliceras med
(1 + 250 . p,) din

tr

P,:

tr

med beteckningarenligt figur 3:34a.
bv = bygelnsbredd
h v = b Y g e t n sh b j d
b = bolkbredd
d = effektiv hiijd
s = bygtornoscenfrumovstdnd
A v = o r e o no v e n b y g e t stdng

tr

Figur 3:34a.Beteckningarvid berdkningav p".

D Tabell 3:34. Fiireskriven minsta tjocklek och minsta armeringsmangd fiir betongkonstruktioner.
Konstruktionsdel

Minsta
tiockli:k mm

Minimiarmerinq
BeriiknasPi
Placering

3oo
skvddsrumstak
Ftiista.t t takbjiilklag tiver utrymningsviig. ?W
Biiilklas mellah skvcldsrumovanpe varandra zuJ
i tviviningsskyddsrum,
MeUanSialklas
'
lso
it-vdainai Siattclae
100 (200)a)
I
c,Jiil."*I"itttio".-hivudfall

bida kanter
underkant
bida kanter

effektiv h<iid
effektiv hdjd
effektiv hdid

underkant
dverkant

Colvkonstruktion,huvudfall2-4
Overskikt i tvAskiktsgolv
Begriinsningsvdgg
,,
- utan motlvllnlng",
- med motfillninp) eller skvddad
- semensanivdgf mellanskYddsrum
Intervds,si skyclilsrum,bdrandeviigg
i f<irsiiiikt uirymningsviig,
skvddandevdgg
Stiss'chaktoch rElervutgingstunnelmed
- r?ktaneuliirttvdrsnitt
- cirklulSrt tversnitt
Balk
Kapitel, forstirkningsplatta, kontrefort

?n

overkant
centrisk

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

350
zffi
400

bAdakanter effektiv h<iid
bida kanter effektiv h<iid
bada kanter effektiv h<iid

150

centrisk

150

i'

beda kanter 200mm
200mm
centriskt
bAdakanter effektivhciid
dock
tiockleken,
se :51

Kringgjutning av r<ir

100

se :55

viiggtjockleken

riinst 100mm
200mm

av grundtryck
a)' Tiocklek 200 mm gdller frir del av bjiilklag som medrdknas fdr upptagande
frhn vapenlast ellei raslast.
vagg och sluttand€ mark, se figur 3:34b'
Ut tia- ailviJmottyiiA

tr
tr
tr

Fiiltarmering fir inte avkortaseller utglesas.Storstatillitna avstendmellan
parallellaarmeringsstiingeriir 4(X)mm. Oarmerattdckandebetongskiktmot
skyddsrumsinsida fir vara hogst 50 mm tjockt'
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uton motfyttning

Det uton
fyttning

SKYDDSRUM
O e t m e dn o t f y t t n i n g

Snitt
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Figur 3:34b. Minsta vaiggtjocklekvid delvis motfylld viigg och sluttande
mark. Fyllningensh<ijd rAknas till den ldgsta punkten inom 2 m frln
skyddsrumsvdggen.
Minsta tjocklek och minstaarmeringsmdngdhar bestdmtsbland annat
medhiinsyntill skyddetmot joniserandestrilning, splitter, genomslag
av enstakanedfallandebyggnadsdelarsamt andra belastningarsom
inte beaktasberdkningsmdssigt.F0reskriften om minsta och stdrsta
armeringsinnehill avser siikerstdlla konstruktionsdelarsseghet och
deformerbarhet.

:35

Infistning

:351
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NlmAnna krav
Beklddnad, beldggning,icke bdrande innervdggoch sidan inredning eller
installation som inte demonteras i samband med iordningstdllande av
skyddsrum skall fiistas pi betryggande siitt si att den inte slits loss vid
vapenverkanoch fdrorsakar personskada.Kravet gdller inom hela skyddsrummet oavsettvar infiistningen sker. Kravet gdller iiven fdremilets egen
styrkaoch sammanhAllning.
BdrfdrmAganhos infdstningoch sammanhillningenhos infiist fdremil skall
pAvisasgenomberiikningeller provning. Provningsmetodskallgodkiinnasav
civilfdrsvarsstyrelsen.
Fdr berikning godtasfcirutsittningen att konstruktionsdelenfrAn hastigheten 15m/s retarderasmed 1000m/s2till stillastAende.AtergAender<irelsehos
konstruktionsdelenbehciverinte beaktas.Plastiskdeformationoch glidning
fir tillgodorlknas.
Infdstning som dimensionerasoch utformas enligt :352 - :353godtas.
Monterbar pelare utformad enligt :43, icke biirande innervigg utformad
enligt :44 och andra av civilfdrsvarsstyrelsen
eller fdrsvaretsforskningsanstalt slrskilt godkiindakomponentermedtillhdrandeinfiistningsanordningar
behciverdock inte dimensioneras
enligt :35.
Fdr t ex infdstning av lysrcirsarmatureroch radiatorer har civilfdrsvarsstyrelsentagit fram typritningar.
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:352

Dimensioneringav infistning
Infdstning dimensionerasfcir en statisk dragkraft F betraktad som vanlig
last.
F: k .m (kN)
Beteckningar:
k koefficient enligt tabell 3:352
m infdst massai kg
Kraften F fcirutsdtts angripa i foremalets tyngdpunkt och vara riktad
vinkelriitt mot konstruktionsdelensplan. Kraft frAn ett fciremil fir fdrdelas
pA flera infiistningspunkter.
Tabell3:352Koefllcentk samthiigstagodtagnam&;sNmur per inllistntngspunkt
vid olika infistningstyper
Infastningstyp

1
a

3
4
5
6
7

lnpiuten infristning
SlSi rundsfAns
Skruv med hivud och bricka
Ankarskena med fcirankring
Inborrad inftistning
Expanderskruv
Keiniskt ankare
Skruv fdst i fibemluse,
nvlonplusseller i trlVirke
Annah iifiistningstyp

k

Bmu

hU

kg

0,2
0,4
0,5

40
25
15

0,5
0,5
0,5

10
I
. l

0,5

0,1

Friremil med total
massa>5 ks fdstsi
minst 3 infditningspunkter

Storleken pA koefficienten k beror dels pl den uppbromsningsom
konstruktionenflr efter vapenverkandelsp6 infiistningenstdjbarhet.
Storlekenpi m-* och k i tabell 3:352grundar sig pA erfarenhetfrin
fcirsdk och avserinfestning av stel massa.
Ingjuten infiistning
Infistning typ 1-3 utfors med en ingjuten ldngd av minst 140mm,
fdrankringen inte inrdknad, se figur 3:352.
Infdstningtyp 1 utfors av sl6t rundsting av allmdnt konstruktionsstel,t ex stal
SS 1411som bockats90".
vid infastning typ 3 fcirsesskruvhuvudet med anordning som fdrhindrar
rotation, t ex tandadespir eller hakar.
Inborrad infiistning
Infdstning typ 4-6dimensionerasoch utfcirs enligt forekommandetypgod, dock med ett minstamonteringsdjup
kiinnandeoch monteringsanvisningar
av 50 mm. Om det infdstaforemAletstotala massaer stOrreiin 5 kg fordelas
infiistningskraftenpi minst tre infiistningspunkter.Infiistningarnaplaceras
om mojligt oregelbundetfcir att minska risken f6r att en spricka skall gi
igenom flera infdstningar.
Annan infiistning
Till infiistning typ 7 hdnforsbl a infiistningmed skjutspik, skruv i plastplugg
och fuktbestindigt lim.

))
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SKYDDSRUM
SKYDDSRUM

I

f

Typ 2 Sknuv ned huvudoch bricko

Typ1 Stiit rundsidng medgringoddel

Ldsnutter
t > d

Skorvhytso
SKYODSRUM
Ev.monteringsptdt
S p i k h d l2 + 2s t
Atternotivt utftlrondeov typ I och 2
ned skorvhytso

SKYDDSRUM
I
l ^
l(4

SKYDDSRUM

SnittA-A
Typ 3 Ankorskenomed fiironkring

Figur 3:352. Ingjutna infiistningar.

:353

Beldggning pi golvkonstruktion
Armerad civerbetonggodtasgjuten direkt pA golvkonstruktionutan speciell
infdstning.
Oarmerad beldggningsom uppfyller kraven i 2:61 godtasgjuten direkt pi
golvkonstruktion om vidhdftningshillfasthetenskarakteristiska vdrde dr
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324

med
tjocklekfir tillsammans
minstF enligt:352medk = 1,5.Beldggningens
konstruktionsbetongenstiickskikt vara hcigst50 mm'
Oarmerad betongbeliiggning utan speciella vidhdftningshojande
itgiirder kan normalt inte godtasmed hAnsyntill risken fcir okontrollerad fcirekomstav bomPartier.
:4

SPECIELLA BYGGNADSDELAR

:41

Skyddandevdgg och bjiilklag

:4I1

AllmAnt

tr
tr

Skyddandekonstruktionskall tillsammansmed konstruktionsom ingir i
skyddsrumge avseddskyddsformAga.
Skydd av begrdnsningsviggeller diirr

:4t2

tr
tr
n

Skyddsrumsv[ggsom ir mindre iin 350mm tjock och inte dr motfylld skall
skyddasav en skyddandekonstruktionanordnadenligt figur 3:412a'

!

Viigg- och bjalklag som skall utgcirasplitterskyddftir ND-eller NDD-dorr
enligt2:32t skall anordnasenligt figur 3:412b.

tr
tr

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

0 s k y d d o db e g r b n s n i n g s v i i g g r . |
SKYODSRUM

S n i t tA - A
Skyddodbegriinsningsvogg
bjiilktog
voqq( I l

SKYDDSRUT'1
gosfdng
Permonent

S k y d d o nd e
bjti l ktog

Ptqn
tr

tr

S k y d d o n dveo q g

i skyddat ldge.
Figur3:412.a) BegriinsningsvAgg
b) ND-dcirr i skyddatliige.
>l
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tr
tr
tr
!

tr

Oppning i skyddandekonstruktionf'or ND-d<irrfir inte forekomma.Vid
skydd av begriinsningsviiggfAr <ippningari skyddandeviigg och bjiilklag
omfatta h6gst l0% av arean. Begriinsningengiiller fcir varje viiggdel och
bjAlklagsdelfor sig, se figur 3:412a. Oppning med splitterskyddande
igensiittningmedriiknasinte i oppningsarean.
Som skyddav begrdnsningsvdgg
kan t ex tillfredsstiillande
fcirankrat
150mm tjockt fasadelement
av betongmedmellanliggande
vdrmeisolering utnyttjas.

:413

Skydd av begrdnsningsvdgg
mot farlig verksamheteller vara.
Enligt 2:251godtasatt utrymme med farlig verksamheteller vara avskiljs
frAn skyddsrummets
begrAnsningsvdgg
med en skyddandevdggenligt tabell
3:34. Oppning i denna skyddandeviigg godtas normalt inte. Avstindet
mellan begriinsningsviigg
och skyddandeviigg bor vara minst 100mm.
Som fyllning i mellanrummet mellan vdggarnagodtas t ex minst 1fi) mm
tjock mineralullskivaavseddfcir motgjutning. Gasbetonggodtasinte di
dettamaterialdr for styvt.Formstaggenommellanrummetgodtasendastom
vidhiiftningmot stageti den skvddandevdggenforhindras.

:42

Fdrstiirkt utrymningsvig
Fcirstdrktutrymningsvdg
enligt2:52dimensioneras
for raslastenligt:25.Den
behriverinte dimensioneras
fcir vapenlast.
Betrdffandeminstatjocklek och armeringsmdngd,
se :34.
BetrAffandeforankringav armering,se :51.
Betriiffandeanslutningtill skyddsrummet,se :52.
Monterbar pelare

:43

tr
tr

Monterbarpelareskall ha godtagbarstabilitetAvenvid vissuppbojningav
takplattan.

!
D

D

tak ochgolv skalldimensioneras
mot genomstansning
enligt
Skyddsrummets
:331.Fotplit och lastt'ordelningsplit
fir diirvid betraktassom pelareom de
dimensionerasfclr att civerfrirapelarlastentill betongen genom jiimnt
fordelat kontakttryck.

tr
tr

Monterbarpelareskall utformassAatt monteringkan utforasav hogsttvi
personermed de verktyg som tillhor skyddsrummet.

tr

for centrisklastoch med en
Det godtasatt monterbarpelaredimensioneras
kniicklAngdlika med den fria hojden i skyddsrummet.
Storsta godtagbaramassafcir en monterbar pelare exklusivefotplit iir
60 kg.
Godtagenprincipiell utformningav monterbarpelare av stil visasi figur
3:43. Exempel pi monterbarapelare som uppfyller kraven redovisaspi
typritningar.
civilfrirsvarsstyrelsens
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Kfomto

Avtdngthdi

H y l s o m e dt o c k

T- topp

J|

Lostfijrdetnings
ptdt
Losifiirdetningsptdt
min 200x 200 x 15
T- topp

Sniit A - A

M o n t e r b o rp e t o f e

uv ovsedd
Montefingsskf
fdr hiijdjustering
Fotpldt (ev.ingjuten)

VertikqIsnitt
utformning.
Figur3:43.Monterbarstilpelare.Principiell
Icke birande innerviiggar

:44

Fcir fredsanviindningerforderlig innerviigg utan bdrande funktion godtas
under forutsdttningatt den kan demonterasenligt 1:52.
Icke bdrandeinnerviigg med tillriicklig styrka och med sAdankonstruktion
och infAstningatt den vid eventuelltbrott inte medfcirrisk fcirpersonskador
eller orsakarskadlig dammbildningoch som iiven i civrigtuppfyller kraven i
2:6 fin sti kvar vid skyddsrumsdrift.Ddrr i sidan viigg demonterasvid
iordningstiillandetav skyddsrummet.Detta b6r angesp6 skyddsrumsritning.
Exempelpi icke biirandeinnervdggarsom fir sti kvar vid skyddsrumsdrift
typritningar.
redovisaspi civilforsvarsstyrelsens
:5

KONSTRUKTIONSUTFORMNING

:51

Anordnandeav armering och anslutningav konstruktionsdelar.
skall anordnassi att
skyddsrumoch forstdrkt utrymningsvAg
avsedd deformerbarhetoch sammanhillning erhills inom och mellan
konstruktionsdelar.

n l Armering i
D

tr
E
C

tr

ArmeringskallskarvasenligtsBN, dockrneden minstaskarvliingdav 2s,diir
upptar
s dr skarvliingdenligt SBN. Armering som berdkningsmdssigt
dragkraftf6r skarvasmedhogstvarannansting i sammasnitt. Fdltarmering
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I
!

Sliitarmeringskall
2siivenvid mellanupplag.
skallskarvasmedskarvldngden
I fcirsesmed iindkrokar.
II

Exempel pi anslutning mellan konstruktionsdelarmed minsta skarvliingd
och fdrankringsldngdsom uppfyller kraven visas i figur 3:51. I figurerna
betecknar A" armeringsmdngd.

L
t

I

f

f

z,
i

I

SKYDDSRUM

o ) A r m e r i n gi u t d t g d e n d eh i 5 r n

c l A r m e r i n go v g o t v k o n s h u k t i o n

e n t i g t h u v u d f o t t ls o m i n t e
u p p t o r g r u n d t r y c kf r d n v o p e n losi elter rostost

b ) A r m e r i n gi i n d t g d e n d e
hrirn

d ) A n s t u t n i n go v i n n e r v o g gb,o r o n d ev d g g i
f d r s t i i r k t u t r y m n i n g s v o gs ,k y d d o n d ev i i g g
s o m t s k o r v n i n go v f o l t o r m e r t n gr s k y d d s rum ovef mettonupplog

Figur 3:51a)-d).Armering i anslutningmellankonstruktionsdelar
i skyddsrummetsstomme.All armeringiir inte redovisad.
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e l M e t t o n b j i i l k l o ig t v d v d n i n g s s k y d d s r u m
s o n t o v e r g o t vi s k y d d s r u m

f I F b r o n k r i n go v p e t o r e i b J a t k t o gs 0 m t
o r m e r i n go v f i S r s t c i r k n i n g s p l o t t o

^ l

m r nz s

mrn2s'

S ) E j i i l k t o gm e t l o ns k y d d s r u n
o v o n o dv o r o n d r o

v c i g g m e l t o ns k y d d s r u m
h) 6emensom

Figur 3:51 e)-h). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelari
*)
stomme.All armeringdr inte redovisad' Liingdenberorav
skyddsrummets
ldge,jdmfor figur 3:51a).
momentnollpunktens

:52

Tillskyddsrumanslutandekonstruktionsdel
Till skyddsrumanslutandekonstruktionsdelskall anordnassi att brott i den
tr
tr | anslutandedelen inte skadarskyddsrummet.
genomanslutningssnitt
enligtfigur 3:52godtastill en
Kontinuitetsarmering
stommeom
hiigstT5Voav armeringeni skyddsrummets
miingdmotsvarande
del
i skyddsiin
motsvarande
inte
dr
tjockare
anslutandekonstruktionsdel
anvinds.I annatfall godtasanslutning
rummetochsammaarmeringskvalitet
i den anslutandekonstruktioneniir
om det pivisas att momentkapaciteten
i skyddsrumsdelen.
hogst75Voav momentkapaciteten

61.
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b)

r

Hi
M o x0 , 7 5 A q

L

Totol ormering
(Ao)
SKYDDSRUM

SKYDOSRUH

pelare(a) samtviiggeller
Figur3:52.Snittgenommot skyddsrumanslutande
bjelklag (b). All armeringiir inte redovisad.

Ovanstiende giller iiven fcir t ex anslutandetakbjiilklag i fcirstArkt
utrymningsviigsamt anslutandeskyddandevdggoch takbjiilklag men
inte f<ir anslutandekonstruktionsdelsom ingAri intilliggandeskyddsrum.

:53

Fogar

:531

Allmiinna krav

!
C

:532

Fogi skyddsrumsstommeskallutforaspAsidant sdttatt skyddsfcirmiganinte
fdrsdmras.Rorelsefogtillats inte i skyddsrumsstomme.

Vertikal giutfog
Vertikal gjutfog utford enligt figur 3:532a-dgodtasunder fcirutsdttningatt
villkoren a) - c) uppfylls och att fogeninte placerasndrmareinitgAendehorn
dn1m.
tjocklek mindre lin 350 mm placerasfogen mitt fdr
a) Ar byggnadsdelens
blirandeinnervdggeller balk.
b) Fog utan bakomliggandeinnerviiggeller balk utfdrs med en 20 mm djup
ldngsgiendefcirtagning.
c) Armeringsmiingdengenomfogenutfdrs med minst 1,25' A" inom dubbla
skarvldngdenpA <imsesidor om fogen ddr A" iir konstruktionsdelens
armeringsmiingd.
Vid balk mitt f6r vertikal gjutfog forankrasplattan i balkenpAomsesidor om
fogenenligtfigur 3:532b.
Vid vertikal gjutfog riiknas armeringensfcirankringslAngdfrin fogen enligt
figur 3:532a, b och d. Au angerarmeringsmiingd.
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Aoz

0 , 2 5 A I0
Aoz

Veriikotsnitt

Aoz
1,25A02
6emensom
vogg
Aor
1 , 2 5A o l

l A. -

--fJZ

!/

SKYDOSRUM

-l. .'.oo
A- A
Horisontotsnitt

lA

SKYDDSRUH

I
Vertikqtsnitt

= 200

|
-t--

> ? q n

Horisoniqlsni
tt
Figur 3:532. Vertikal gjutfog a) vid innervigg, b) vid balk, c) vid gemensam
vAgg, d) i utetgaende horn mellan vdggar. All armering iir inte redovisad'
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Horisontell giutfog

:533

Florisontellgjutfog godtasi anslutningmellan golv och viigg samt mellan
viiggochtak sefigur 3:533a.Vid vattentiitkonstruktiondiir fogbandanvdnds
I
I godtasutftirandeenligt fisur 3:533b.
o)

Aoz
m i n2 s

Ao,
F o gbo n d
m o x1 5 0

Figur 3:533a).Exempelpi godtaget
utfcirandeav horisontellgjutfog. All
armerins iir inte redovisad.

:54

Figur 3:533b).ExempelpAgodtaget
utfcirandeav horisontellgjutfog med
fogband. All armering iir inte redovisad.

Atgarder mot krympsprickor
!
E

Skyddsrum skall anordnas si att skadlig sprickbildning pi grund av
betongenskrympning f<irhindras.
Skyddsrumsplanldsningoch grundldggningutformas si att koncentrerade
sprickor inte framkallas pi grund av tvarsnittsvariationer,punktvis fastlisbehcivaforsesmed
ning i grund e d. I vissafall kan t. ex. begriinsningsv?igg
enligt :34.Diir
minimiarmering
ut<iver
armering
horisontellsprickfcirdelande
koncentrerade sprickor dndA kan fcirviintas inltiggs extra armering ftir
t ex vid ingjutna rcir eller andra fdrsvagningar.
sprickbreddsbegrAnsning,
Ftir att minska risken for skadlig sprickbildning pi grund av betongens
krympning anordnasom mtljligt krympfogar i till skyddsrummetanslutande
konstruktionsdelar.
Ingiutningsgodsoch riirledningar

:55

tr
tr
D

Diir inte annat anges skall ingjutningsgodsgjutas in i samband med
tdthetochhillfasthet
stommensutfcirandepi sldant sdttatt tillfredsstdllande
uppnis.

!

tillats inte.
Ingreppefter gjutning som medfor forsiimradskyddsf<irmAga

tr

skall rengorasoch fixerasfcireingjutning.
Ingjutningsgods
Ingjutet formstagav stAlmed eller utan tiitningsbrickagodtas.Formstagi
ingjuten hylsagodtasinte.
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3:5

Rcirledningeller kabelrcir i skyddsrumgodtasvid foljande utfciranden:
mellanparallellarcirArst<irredn
a) Ingjuteni stommenom det fria avstAndet
l0 ginger storstardretsinviindigadiameter.Om invdndigadiameterndr
enligtfigur 3:55a.
storredn 30 mm anordnastdckskiktoch bygelarmering
Fcirgreningmed minst 45" vinkel godtas.
=100

ol

:100

t l t r

\

lfftl

l-.nn

[oi+=.,
t!ryJ

L

Llmin
SKYODSRUM

tt
Horisontotsni

Vertikatsnitt

U t f o r o n d ev i d
petore

l=roo

J'oo
---+

SKYOOSRTJM

S n i t tA - A
Figur 3:55.Ingjutningav a) rdr i stommeoch golvbrunnmed sidoutlopp,b)
ror i p6gjutning och golvbrunn med bottenutlopp. All armering iir inte
redovisad.
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b) Forlagdi pigjutning av stommen.Pigjutningenutforsmedminst100mm
tAckandebetongskiktkring rciretoch armerasenligt figur 3:55b.
om rdret uppfyllerkraven
c) Avloppsledningplaceradfritt i skyddsrummet
enligt4:225.
placeradfritt i skyddsrummetom
I d) Vattenledningoch tryckluftsledning
roret uppfyller kraven enligt4:2114:215.
I
kringgjutsundergolvplatta
fredsanvdndning
Avloppsledningftir skyddsrums
vid huvudfall4, se 4:224.
Hlltagning och ursParning

:56
c
f}

golv,
Ddr inte annat anges?irhaltagningeller ursparningi skyddsrummets
inte
tilliten'
tak
och
begriinsningsviigg
Ursparningi golv for efteringjutningav trciskelgodtasdock om den utfdrs
med genomgiendearmeringoch troskelbyglarenligt figur 3:56.

SKYDDSRUM
U r s p o r n i n-g-

I

N0- dbrr

l-ruso - oo.t

SKYDDSRUH
U r s p o r nnig

Eyget

,l.iqt-++

l

Figur 3:56, Godtagna ursparningarfor efteringjutningav trosklar eller
ankarskenortill ND-, NSD- och GD-d<irrar.

KORROSIONSSKYDD

:6

av stAlskall skyddasmot korrosionsi att dessfunktion
Skyddsrumsdetalj
sdkerstiills.
tr | Skruvar,muttraroch brickor skallvarael- eller varmforzinkade.SkyddsplAt
tr I enlist 2:321skall vara varmfcirzinkad.
n
!
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!

tr

StAldetaljerfir fcirebehandlinginte vara mer korroderadeiin som motsvarar
rostgrad C enligt SIS 05 59 00.
Det godtasatt indelning i milj<iklasserenligt publikation SIBK-N4, utgiven
av statens stAlbyggnadskommitte,tilldmpas. Med hdnsyn till lagring pA
byggnadsplatsenutfcirs pA verkstad korrosionsskyddmotsvarande minst
miljdklassM1.
Normalt hdnftirs inviindiga stildetaljer till miljdklass M1. Utv?indiga
stAldetaljerovan mark hdnfcirsnormalt till klassM2 eller M3 och utvindiga
stAldetaljerunder mark till klassM4.
Det godtasatt dorr mot det fria som klimatskyddasenligt 2:33 och karm till
reservutging korrosionsskyddassom i miljtiklass M2.
Uteluftskanal ges dven invdndigt korrosionsskydd.Liimplig behandling av
uteluftskanalgenommark iir in- och utvdndigvarmfcirzinkningkompletterad
med utvdndig milning med tjiirepoxi. Alternativt kan uteluftskanalgenom
mark enligt 4:122 ttfdras rostfritt eller kringgjutasoch korrosionsbehandlas
invdndigt.
Elfdrzinkade fdstelement i det fria eller korrosiv miljti godtas med
tdckbeldggningav minst 40pm alkydtiickfiirg.
Varmfcirzinkade,utvdndigt gdngadefiistelementsom uppfyller kraven fdr
klass3 eller 4 i SMS 3192godtas.Varmf6rzinkadedetaljer i 6vrigt godtasom
de uppfyller kraven fdr klassA eller klassD i SMS 2950med beaktandeav
korrosionsinstitutetsanvisninsarK 6212-2.
Glidytor, gengor o d inoljas.
Yta som skall motgjutas godtasomfllad. Godtagen rengdringsgrad[r St 2
enligt SIS 05 59 00.
Exempelpi behandlingarsomuppfyller fdreskrifternaovanredovisasi tabell
3:6.
Betriiffande brandskyddsmilningav NSD-ddrrar, se bilaga C.
Tetningslisteller ventil fir inte mAlassi att dessfunktion eventyras.
Skvlt e. d. fir inte tivermilas.
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INSTALLATIONER

4

Fcireskriftermarkerasmed en kvadrattili viinsterom varje textrad.
ExempelpA lcisningaroch metodersamt allmAnnarAd saknarkvadrater.
Kommentarermarkerasmed vinsterindrag.

:1

VENTILATION

:10

Fiirtext
for skyddsrumsdriftfinns
i ventilationssystemet
F<irhuvudkomponenterna
Dessakrav utgor underfunktionskravupprlittadeav civilfcjrsvarsstyrelsen.
fcir de
(FOA:s) tekniskabestdmmelser
forskningsanstalts
lag fcir fcirsvarets
olika komponenternasamt for derasgodkiinnandeoch kontroll.
De komponenter i ventilationssystemetfor skyddsrumsom iir gasskyddsbestdmmelser
materiel godkiinnsi siirskildordning, se 0:61.F<ireliggande
reglerarfriimst hur komponenternainstallerasoch anviindsi skyddsrummet.

:1.1.
!
tr
!
tr

VentilationssystemfOrskyddsrumsdrift
Ett serskiltventilationssystemskall anordnasfcir skyddsrumsdrift.Systemet
fcir fredsventilationfir inte anvdndasfor skyddsrumsdrift.Skyddsrumsventilation skall utformas sa att erforderlig luftvdxling erhills utan att
skyddsformiganforsimras.
utformadenligt principernafcir FAG-systemetgodSkyddsrumsventilation
tas. Figur 4:lla och 4:llb visar principielltutforande.
FAG-systemetomfattar friimst fliiktaggregatsom via stotvigsventil
och skyddsfiltertar in uteluft till skyddsrummet.FrAnluft leds ut frin
skyddsrummetvia en eller flera overtrycksventilersom placerasi
gasfing och i vissa fall i TC. Gasfing kan vara permanent eller
monterbartvilket paverkarplaceringenav <ivertrycksventilerna.
F6rutom att forse skyddsrummetmed uteluft och bortfora koldioxid,
v6rme och luftfuktighet iir ventilationssystemetavsett att vid behov
renaden tillforda luften och skaparivertrycki skyddsrummet.Detta
overtryck er avsett att f<irhindra luft som iir fcirorenad av t ex
BC-stridsmedelatt triinga in i skyddsrummetgenom otiitheter vid
dcirrar,luckor m m.
Den luftmdngd som tillfors skyddsrummetdr beroende av om
fliiktaggregatetdrivs manuellteller medmotor och om skyddsfiltretiir
Ett
inkopplateller inte. Overtrycketavldsespi en overtrycksmiitare.
tivertryckav minst 60 Pa i skyddsrummetefterstrdvas'
69
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Figur 4:11a.FAG-system.Principiellt utforandevid monterbartgasfing. Vid
anviindandetav fler fldktaggregatkan frinluft even tas ut direkt frin TC.

Vertikqtsnitt
Figur 4:11b.Principielltutfdrandevid permanentgasfAng.Vid permanent
gasfing avledsall frAnluft via gasfinget. Figurenvisar endastden del ddr det
fdreliggerskillnaderi fdrhillande till ett ventilationssystemmed monterbart
gasfing.
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Luftintagskallanordnasi tillrdckligtantalpi liimpligtsdttsAatt de mynnari
det fria etler i tunnel f6r reservutglng- alternativti stigschakt och si att
erforderlig mdngd i m<ijlig man fororeningsfri och ouppvdrmd uteluft kan
tillfciras skyddsrummet. Luftintag skall utfdras av material med god

D

Ett luftintag fir betjiina hrigst tva fliiktaggregat. om det i ett skyddsrum
endast erfordras tvi fldktaggregatskall separat intag anordnasfcir varje
aggregat.

tr
D

bestiindighetoch hillfasthet.

Luftintagetdr den yttre delen av uteluftskanalen.
Godtagenplacering
Ndr endast ett fldktaggregat erfordras tas luft in frin fasad eller frin
reservutgingstunnel eller stigschakt. Ndr tvi eller flera fliiktaggregat
er.fordrastas luft in fr6n minst tvi fasader, alternativt frin fasad och frin
reservutgingstunneleller stigschakt.Luftintag ftirdelasom mojligt jiimnt vid
olika fasader. Luftintag vid tve intilliggande fasaderplacerassi lingt som
mdjligt frin varandra.
Normalt fir luftintag inte placeraspi tak, dock godtashdgstett luftintag pi
tak om byggnadendr ldgre iin 6 m.
Luftintag anordnassi att avgaser,illaluktande angor, frinluft frin skyddsrum o d f<irhindrasatt sugasin i skyddsrummet.Ett avstind av minst 15 m
jfr
frin luftintag till utrymme med farlig verksamhet eller vara godtas,
2:251..
Fcir att fdrhindra att uppvdrmd luft sugs in i ventilationssystemet
placeras luftintag om mcijligt skyddat mot bl a soluppvflrmning'
Skuggafrin omgivandehus och vegetationutnyttjas'
Godtagnamaterial och dimensioner
Betriffande material och dimensionftir luftintag, se :122.
Godtagetutfi)rande
Fldns mot inre del av uteluftskanalutfors i ldgst tryckklassPN6'
Intagetscippningfcirsesmed varmf<irzinkatskyddsn?itmed maskvidd15 mm
och tridtjocklek 2 mm. Ndtet skruvasfast.
Luftintag i fasad anordnas enligt nigot av alternativen i figur 4:l2la.
Luftintag fir gcirasdemonterbart. Demonterat luftintag ftirvaras tillsamvid demonteringav luftintag skall
mansmed ovrig skyddsrumsutrustning.
kvarsittandeuteluftskanalblindfliinsas.
Luftintag frAn reservutgflngstunneleller stigschakt anordnas enligt figur
4 : l 2 l b o c h f i g u r4 : 1 2 1 c .
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Art 2

Ali 1
demontef' del

Att 3

Att Il
Figur 4:12la. Luftintag vid fasad.Tiickandebetong och armeringenligt
tabell 3:34. Vid yttre pAgjutningenligt alternativ4 anordnasarmeringeni
princip enligt figur 3:55b,sektionA-A.

Tcilnrngsflons

S n it i
Figur 4:121b.Luftintag anslutet
till reservutgingstunnel.
PAgjutning
och armeringenligt figur 4:L2la.
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Snitt
Figur 4:12Lc.Luftintag anslutet
till stigschakt.
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Uteluftskanal
Uteluftskanalskall dimensionerassi att erforderlig miingd uteluft kan
tillforas skyddsrummet.uteluftskanal skall vara gastat och utfciras av
material med god bestiindighetoch h6llfasthet.Diir kanalen gir genom
skyddsrumsstommenskall den f<irses med pA liimpligt siitt anordnad
ttitningsfliins.
Godtagnamaterial och dimensioner
uteluftskanalutfcirsav staltubenligt SMS 1786eller sMS 1886och forses
stomme.
diir kanaleng5rgenomskyddsrummets
tiitningsfldns
medpAsvetsad
Fldnsenutforsmeden hcijdav minst20 ochhtigst100mm ochmeden tjocklek
av minst3 och hogstl0 mm.
utforsmedminstDN 100upp till en ldngd
Uteluftskanalfor ett fliiktaggregat
av 10 m. For kanalldngreiin 10m men kortare iin 40 m viiljs minstDN 125'
i varje sArskiltfall med hdnsyntill tryckfalleti
Liingre kanal dimensioneras
kanalen.
Uteluftskanalfor tvi fliktaggregatutforsmedminstDN 150upp till en ldngd
i varje sdrskiltfall med hiinsyn
av 1.8m. Kanalliingreiin 18m dimensioneras
till tryckfalleti kanalen,dock viiljs minst DN 200.
Uteluftskanalensldngd riiknas frin luftintagets mynning till stcitvAgsventilen.
enligt 3:6.
Uteluftskanalrostskyddsbehandlas
Utelutlskanalfcirlagdundermark kringgjutsenligtfigur 4:121a,alternativ4,
enligt 3:6 eller utfors i minst 2 mm rostfritt stal
rostskyddsbehandlas

ss 2333.
Godtagetutforande
utfors i ldgsttryckklass
mot luftintagoch stotvagsventil
Anslutningsfliinsar
PN6.
vid
medcivergangskona
uteluftskanalmedstorrediameteriin DN 100f<irses
anslutningtill stotvigsventil.
driineringsanordning
Uteluftskanalforsesi lirgpunktermedavstdngningsbar
godtas
inte.
i
mark
med minstadiameter15 mm. LAgpunkt
F6r att luften i uteluftskanaleninte skall uppvdrmasfdrliiggskanaleninte
intill ledningmed uppvtirmdgaseller vdtska.
Betrdffandeinfiistningav uteluftskanal,se 3:35.
Betriiffandeingjutning,se 3:55.

:123
D

n

Stiitvflgsventil
Uteluftskanalskall forsesmed en pA liimpligt siitt anordnadstotvigsventil
(SW) for varje fldktaggregat.
som Ar gastattanslutentill uteluftskanaloch till skyddsfilter
StotvAgsventil
eller - vid forbikopplingav filtret - till fl iiktaggregatgodtas.Stotvagsventil,
som mdjligt
fliiktaggregatoch filter placerassi att si kort anslutningsslang
I5
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erfordras. Dock godtas en slangliingdav 2m. Principiellt utfcirandeav
stcitvigsventilvisasi figur 4:123..

|

: -,

Luftriktninq

vottenovlopp

Vertikolsnitt
Figur 4:123.Principskissav stdtvigsventil.
SlangfAr inte kapaseftersomlevereradslangdr forseddmed sdrskilda
anlsutningsdelarvid dndarnaoch godkiind av FOA.
Stcitvigsventiliir gasskyddsmaterielav f<irstaklass.
Stotvigsventil dr dimensioneradf<ir ett luftfl<ide av 300ms/h vid ett
tryckfall av hogst 200Pa. Ventilen dr normalt <ippen.Vid impuls frin
en luftstcitvig stangerden inom nigra millisekunder.Ventilen iir iiven
manuelltavstangbar.
Stdtvagsventilendr fcirseddmed kondensvattenavlopp.Vid montering tillses att avloppet placerasnedit.
Skyddslilter

:I24
D
C

Ett skyddsfilter (FAG-filter) skall installeraspi sugsidanav varje fliiktaggregat.

!

med locken pAsattaoch med
Filtret skall fredsfcirvarasi leveransemballaget
pi
filtret.
den sida upp som stir angivet

n

av fcirstaklass.
Skyddsfiltret dr gasskyddsmateriel
Ett skyddsfilter iir dimensionerat fcir ett nominellt luftflode av
150m3/hvid +20'C och ett lufttryck av 0,1 MPa. Vid den nominella
luftmdngden f6r genomstrdmningsmotstindetinte dverstiga 500 Pa
vid rent filter.
Skyddsfiltret anvdndsendast vid BC-fara. Det best&r av tre olika
delfilter ddr luften renas frAn grcivre partiklar och grovdamm i
forfilter, frin aerosoler i aerosolfilter samt frAn gaser och Angor i
gasfilter.
Filtret dr kiinsligt f<ir fukt. Om skyddsfiltretviiger mer iin 4 kg tiver
den pA filtret angivnavikten innebdr detta att filtret har tagit upp si
allvarligt nedsatts.I s6dantfall bytes
mycket fukt att skyddsformAgan
filtret enligt tillverkarensanvisningar.
eller regenereras
:125
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Fliktaggregat
Fcir varje pAb0rjat 60-tal skyddsrumsplatserskall ett fliiktaggregat (FA)
installeras.Installationenskallutfcirassi att eldrift mdjliggors,att uteluftska-
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nalen blir si kort som mojligt och si att erforderligt utrymme finns f6r
manuelldrift.
i principplacerasenligtfigur4:125.Ddrvid tillses
Det godtasatt fliiktaggregat
att pelare,viiggarm m inte placerasinom en area av 1800x 2'()0 mm vid
varje aggregat.

q

Vy

I

S n i i tA - A

Figur4:125.Principskissdver placeringav fliiktaggregat'
av ftirsta klass'
Fliiktaggregat6r gasskyddsmateriel
Ett fliiktaggregatbestAri princip av en fliikt f6r siviil hand-som eldrift
fdr
samt anslutningsdon for uteluftskanal och skyddsfilter samt
golveller
fdr
stativ
dessutom
tilluftskanal. I ett fliiktaggregatingir
viiggmontage, luftmdngdsmdtareoch regleringsspjdll' Aggregatet
.ont"t". pi golv eller vdgg enligt tillverkarens anvisningar'
F<irFAG-systemetgodkdndafliiktaggregatftir 60 skyddsrumsplatser
5r dimensioneradef<ir foljande driftfall'
av FAG'system'
Tabell4:125.Luftmiingdervid anvdndning

Motordrift
Handdrift

med filter
utan filter
med filter
utan filter

Luftmensd
m3/h

Luftmotstend
Pa

Luftmdngd per
personvid 60
per FA
berrrgoner

150
300
125
250

1 150
900
900
650

, 5

5,0
1 1

4,2

Ett fl6ktaggregatenligt FAG-systemetiir utfort si att fciljandevillkor
uppfylls. EffektfOrbrukningenvid motordrift iir hcigst400 W och vid
trunO'O.itt(motsvarande)inte stdrre dn att tvdrpersoner kan driva
(hogst120W). Ett aggregatmednytt skyddsfilterinkopplat
aggregatet
u.nu, -"d ca 30 varv/min vid luftflddet I25 m3lh'Luftflddet mdts pi
aggregatetsluftflddesmiitare som dr graderad fcir luftfloden mellan
125och 300 mr/h.
samt anvisningar
Med varje fl iiktaggregatfoljer monteringsanvisning
fdr drift, forvaring och vird. Anvisningarna fdrvaras i skyddsrumsforr6det.
t)
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Overtrycksmitare
Skyddsrum skall forses med overtrycksmiitare som visar skillnaden mellan
lufttrycket i skyddsrummet och ridande atmosfiirstryck och kan avliisas fr6n
ett av fliiktaggregaten.
Foljande anordning av dvertrycksmetare godtas.
Overtrycksmiitare monteras pl viigg ca 1,5 m river golv och htigst 2,0 m frAn
fliiktaggregatets centrum, se figur 4:126.

K o b e l q e n o m f o i l n g- - - - _ l

-

Moiror

SKYDDSRUM

S n it t
Figur 4:126.Principskissover anordningav overtrycksmiitare.
Overtrycksmiitareanslutsmed slangtill miitrcir som har fdrbindelsemed
AvstAndetmellanmdtroroch<ivertrycksmiitaluftenutanfcirskyddsrummet.
re bcirvara si kort sommojligt och inte overstiga0,5 m. Miitrciretutfors av
kopparoch meden ytterdiameterav 5 mm. Det monterassi att r<iroch slang
kan drdneras. Roret avslutasutanfor skyddsrummetmed damm- och
regnskyddeller med neditriktad oppning.Genomviiggfcirliiggsmdtrcireti
kabelgenomforing.
se :43. Vid motfylld begrAnsningsvdgg
anordnaskabelgenomfciringenligt figur 4:47 och kopparr6r ansluts vid genomfciringens
bida indar.
Overtrycksmiitare dr gasskyddsmaterielav andra klass.
Overtrycksmdtaren ar i princip utford antingen som en viitskemanometer av U-rrirstyp eller som en tryckmiitare med fjiidrande
membran och skalvisare. Den kan avliisasmellan 0 och 250 Pa med en
ncrggrannhetav + l}Vo.
Mdtarens montering, demontering samt handhavande vid drift
framgAr av instruktion som medfrilier miitaren. Instruktionen fcirvaras
i skyddsrumsforrAdet.
Matrdr och slang driineras f<ire miitning eftersom vatten i rciret eller
slangen medfor felaktigt miitvdrde.
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Tilluftskanal
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Tiltuftskanalskallutftlrasav liimpligtmaterial.Kanalenskallutformasmed
sAdanarea och dragningsamt siLdanatilluftsdon att jiimn fordelning av
Tilluftskanalsomavsesatt demonteras
tilluften erhallsi helaskyddsrummet.
underfredstidskallmlirkassAatt kanalenliitt kan monterasvid skyddsrummetsiordningstiillande'
Fciljandeutformningav tilluftskanalgodtas'
Fcir ett flaktaggregatutfors tiiluftskanalenav plit med en area av minst
| 0,0078 m2 vilket nrotsvararty'100 mm. For kanal gemensamfor flera
I flaktuggr"gotokasareani relationtill iuftrniingden.Tilluftskanalforsesmed
tilluftsdon.Antalet tilluftsdonberiiknasfciren tilifcirdluftmiingdav 150m3/h
per fldktaggregat.
Tilluftskanaiutfdrd som spiralfalsadplAtkanalenligt SIS 827206 godtas.
och tilluftskanalutfcirsav flexibel slang.
Anslutningmellan flAktaggregat
Betrdffandeinfiistningav tilluftskanal,se 3:35'
Luftf<lrdelningeni skvddsrummetblir i allmiinhet tillfredsstiillande
hela liingd. Som tilluftsdon
om luften blasesin efter skyddsrummets
for den luftmiingdsom
vilka
dimensioneras
stosar
t
ex
anvdndas
kan
4:127.
figur
donet,
se
via
tillfciras
skall
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Figur 4:127.Exempelpi tilluftsdon.
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Frlnluft
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Frlnlufts0ppning och frimluftskanal
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Frinluftsoppningav tillriicklig storlek skall anordnasmellanTC-avdelning
ochgasfang.om TC-avdelninginte iiggeri direkt anslutningtill gasfingskall
liimplig frAnluftskanalanordnas.FrAnluftskanalsom avsesatt demonteras
underfredstidskallmiirkassAatt kanalenldtt kan monterasvid skyddsrummetsiordningstdllande.
vid permanentgasfangi direkt anslutningtill TC-avdelninggodtas att
franluftsrippningforses med tallriksventil av aluminium vilken placeras
77
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upptill i gasfingetsinnervdgg.Om TC-avdelninginte har gemensamvdgg
och gasfAnget.
mellanTC-avdelningen
med gasfinganordnasfrAnluftskanal
Vid ett eller tvi fliiktaggregatviiljs tallriksventilrespektivefrinluftskanal
med dimensionminst @200 mm och vid tre fliiktaggregatmed dimension
minst @250 mm.
Vid monterbart gasfing och ett eller tvi flAktaggregatgodtasen frinluftskanal med dimensionminst @150 mm mellan TC-avdelningenoch gasfinget
och vid tre fldktaggregatmed dimensionminst @200 mm.
Frinluftskanal utford som spiralfalsad plAtkanal enligt SIS 82 72 06
godtas.
BetrAffandeinfdstninsav frinluftskanal,se 3:35.
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Overtrycksventil
Skyddsrumskall forsesme<len splitterskyddadtivertrycksventil(OV) for
varje fliiktaggregat.Overtrycksventili gasfing skall placerassi att detta
genomluftastillfredsstiillande.
Funktion och montering
Overtrycksventilav typ OV fOOgodtas.
av andraklass.
Overtrycksventildr gasskyddsmateriel
Overtrycksventileniir en rcirlig, avbalanseradoch sjdlvstdngande
ventilanordningsom monteras pA ingjutningshylsai skyddsrums
Hylsan gjuts in i sambandmed skyddsrummets
begrdnsningsviigg.
uppfcirande,se figur 4:132a och 3:55. Vid monteringentillses att
axelblir horisontell,annarskommerinte ventilen
ventilanordningens
att fungerapi riitt sdtt. Ventilen iir forseddmed lisanordningmed
vilken ventilenkan l6sasi stiingt liige. Lisanordningeniir itkomlig
fr6n skyddsrummet.
Overtrycksventilen cippnar for utsliipp av frinluft vid ett visst
overtrycki skyddsrummeti fcirhillande till atmosfiirstrycket.F<irsvinner <ivertrycketeller pAverkasovertrycksventilenav en utifrin
kommandeluftstotvagstdngerventilen.
Ventilen iir avseddfor ett nominellt luftflcideav 300m3/hvid ett htigsta
tryckfall av 200 Pa. Oppningstrycketiir ca 60 Pa.
Godtagenplacering
Vid perrnanentgasfing placerassamtligativertrycksventileri gasfingets
yttervagg.Vid monterbart gasfengmed L,2 m2 area placerasminst en
Overtrycksventili gasfingsyttervaggoch vid monterbart gasf6ngmed2,4 m2
placerasi TC-avdelning.Vid
area minst tvi. Ovriga <ivertrycksventiler
skyddsrumi grupp med gemensamtgasfingenliSt2:41godtasatt samtliga
i skyddsrumutan gasfAngplacerasi TC-avdelningen'
overtrycksventiler
av 300
placerasinbcirdesmed ett minstacentrumavstAnd
Overtrycksventiler
dock
mm och medcentrumminst300mm frin anslutandekonstruktionsdel,
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minst 600mm river golv och minst 300mm undereventuelltsdrskiltundertak
6ver TC-avdelningen.
OvertrycksventilanordnassAatt risk inte foreligger att franluft blandasmed
uteluft som tillfcirs skyddsrummet.
vid placeringav frinluftsrippning och overtrycksventili gasfangefterstriivas
att frinluften strdmmar ldngs en rymddiagonal i gasfinget. I gasfings
ytterviigg placerasdiirfcir om mdjligt <ivertrycksventilunder halva gasfangsh<ijden.
Betrdffandestorlekenav monterbartgasfing, se2;43.
Betriiffande civertrycksventili monterbart gasfing, se dven 2:43'
Anviinds dorr NSD t2ll78 vrd monterbart gasfing placeras overtrycksventilen med centrum 300 mm frin dorroppning, se figur
2:43.
Overtrycksventilplacerasmed ett minstacentrumavstindav 300 mm
frin tak eftersomventil med manuelllasarmi annat fall inte fungerar
tillfredsstiillande.
Godtaget splittersky dd
Overtrycksventil som placeras direkt mot det fria eller som inte iir
splitterskyddadav skyddandeviigg och tak enligt figur 3:412aftirses med
stirskilt splitterskydd. splitterskydd for civertrycksventilutfors enligt figur
4..732aav staltubmed fltins av stilplat. Skyddetutf<irsmed diameterDN 150
och en flanstjocklek av minst l0 mm. Splitterskyddetsmynning fcirsesmed
varmfdrzinkatskyddsnatmedmaskvidd15mm och trSrdtjockled2 mm. Natet
skruvasfast.
Splitterskyddinomhusutfdrs alternativt av minst 10 mm stilplAt enligt figur
av dimensionminst12x
4:132boch fdstsi vigg medminst4 expanderskruvar
100mm.

,'o==\
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Att 2

iiii iiii r r--L-

m i n 1 0 0 0o v o nm o r k

S p t ti t e r s k y d d
Alt 1
m i n 1 0 0 0o v o nm o r k
Exponderskruv
-

Figur 4:132a.Overtrycksventilmonteradpi

Ingjutningshylso
ingjutningshylsa

och

frirsedd

med splitterskydd.
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Endastfcirinomhusbruk.
till overtrycksventil.
Figur4:132b.Splitterskydd

Provning av skyddsrumsventilation och gast6thet

:I4

funktion skall provasvid
Skyddsrumsgastdthetoch ventilationssystemets
avskyddsrummet.
slutbesiktningen

tr
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varagodtagbarom ett overtryckav minst60 Paerh6llsi
Gastiithetenbed<jms
ftirhAllandetill uteluftendi varje fliikt ger en luftmdngdav 125m3/hoch si
dr <ippnasom svararmot anviintantal flektar.
minga overtrycksventiler
kan liimnatillfredsProvningenavseratt faststdllaom skyddsrummet
se
Betriiffandeprovningsmetod,
stiillandeskyddmot BC-stridsmedel.
bilagaE.
I

I
80

Tethetsprovningkan utforas skild frin ovrig slutbesiktning,se

t,::.
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Anordningar ftir fredsventilation

:15

tl

Frir fredsventilation fAr <ippningar i skyddsrums omslutande stomme
anordnasi begriinsadomfattningom de fcirsesmed sirskilda anordningarfcir
igensdttningvid skyddsrumsdrift.

tr
tr

Fcir skyddsrumsdrift installerad fliikt och filter fAr inte anvdndas fcir
fredsventilation.

!

tr

Ventilationskanalfor annat utrymme dn skyddsrumbdr inte dras genom
I
I skyddsrummet.
I
netraffande godtagna igensdttningsanordningarftir <ippningar, se
I
2:3.
|

:2

ROR

:2I

Riirinstallation ftir vatten och tryckluft

:211.
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Allmdnna krav
Rorledningar i och genom skyddsrumskall utfcirassA att skyddsformigan
inte forsAmras.

Rorledningaroch ventiler ftir vatten och luft skall utfdrasfdr liigst tryckklass
I
D IPN6.
Friljande htigstavdrden for temperatur och tryck godtas.
Vatten: temperatur+90'C, tryck 1,0 MPa.
Luft: tryck 0,9 MPa.
R<irledningbtir dras utanftir skyddsrum.Det godtasdock att rcirledningar
dras genom skyddsrumstak, golv eller begriinsningsvdggari begrdnsad
omfattningunder forutsdttningatt ledningarnafdrsesmed gastdtarorgenomfciringar samt stdngventileri skyddsrummet.Stdngventil monteras enligt
figur 4:2lla. Rorledning som dras genom permanent gasfings innervdgg
frirses med gastet rdrgenomfciring.Gastdt rcirgenomfdringutfcirs enligt
:2L4.

Figur 4:211.a. Stdngventil.Montering.

81

422

rB 78
Det godtasatt rcirledningarsom passerartvdrs igenom skyddsrumsstomme
placerasmed minsta centrumavstAnd
enligt figur 4:2llb. dvriga ingjutna
placerasenligt 3:55.
r<irledningar

M r n s t oc e n l r u m o v s t d nedn t i g t
obelI
n e d o n s t d e n dt e

W

w

DN

651.0

32-

6540

170

150 150

32-

160

t)

rv15

t>

'l

50

2015

1[0

150 140 140

mellan rcirledningar.
Figur 4:21lb. Minsta centrumavstand

Diir rcirledningdr sA monterad att den inte kan expanderafritt godtas
visasi
frir expansionsupptagning.
Exempelpi r<irinstallation
expansionslyra
hgur 4:211.c.

Pton

o

,e\

6 e n o m f o r a negn t i g f 4 : 2 1 / r
S t i i n g v e n t ei tn t i g t 4 . 2 1 1

ril
@

ri)

T o p p v e n t im
l edstong och
slonghytte
on t i g tl r ; 2 1 7

o

@

V i j r m e d oenn l i g t 4 : 3

@

6 e n o m g d e n dr oer l e d n i n ge n t i g t4 : 2 1 2
E x p o n s i o n s o n o r d nf ci ni rgr i i r l e d nni g
enligt/+:2'11
6 r e n t e d n i negn l i g t4 : 2 1 2
Ursporning
f o r r o r t e d n i n gi n o r n
skyddsfum

Figur 4:211 c. Exempel pi rcirinstallation med 3 genomgAendeledningar och
4 grenledningar som dras genom skyddsrummets stomme
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Betriiffande fastsiittningoch upphiingningav r<irledningmed tillbehcir,se 3:35.
mellanmonterbart
Betrdffanderorledningsplaceringi anslutningsyta
gasfing och viigg, se2:43.
Tappvatteninstallationerutfors med tryckklassenligt SBN.
R<irinstallationeri skyddsrumprovtrycks enligt SBN.

:212

Antal rOrledningar
rcirledningartillits. Uttiver de genomgiendeledningH<igst7 genomgAende
arna tillAts att ett begransatantal grenledningar frAn dessadras genom
skyddsrummets stomme. Rorledning som betjdnar skyddsrummet fir
rdrledning.
anslutastill genomgAende

3l

EI

Avloppsledningriknas inte in i det stdrsta antalet rdrledningarenligt
ovan.
Exempelpi rdrinstallationvisasi figur 4:2lL c.
Material och dimension

:2I3

Foljanderor och stdrstarordimensionergodtas:
a) r<lrledningav koppar enligt SMS 1890serie 2 med dimension70/2 och
serie3 med dimension70/2,5
b) rorledningav stel enligt SMS 1786eller SMS 1886med DN 65 eller
c) rcirledningav stal enligt SMS 326 eller SMS 321 med DN 65.

:214

tr
tr
tr
tr

Gastit rtirgenomfdring
tak, golv samt inre viigg i
Rdrgenomfciringi skyddsrumsbegriinsningsvdgg,
utford for l[gst
gastdt
med
tiitningsfldns
utforas
gasfAng
skall
permanent
tryckklass PN6. Genomf<iringenskall gjutas in samtidigt med att skyddsrumsstommengjuts.
Exempel pi godtagnalcisningarvisasi figur 4:214.
Titningsfliins som iir hirdltjdd eller svetsadgastett pe rdrets alternativt
hylsansmittparti godtas.Fliins med en hdjd av minst 20 och hcigst100 mm
samt en tjocklek av minst 3 och hogst 10 mm godtas.
Det godtasatt icke utnyttjad rorgenomfdringutford enligt figur 4:214tillsluts
vid alternativ 1 och 3 med pasvetsateller palcitt 3 mm tjockt lock samt vid
alternativ 2 med gdngadpropp. Tillslutningen utf<irspi skyddsrumssidan.
Vid rorgenomfciringmed hylsaenligt alternativ 1 i figur 4:214godtasatt det
genomgienderciretoch hylsanhirdldds eller svetsasgastettsammanendast
pA skyddsrumssidan.I alternativ 2 sker skarvninggenom gdngningpi bida
sidor om vdggen. I alternativ 3 sker skarvning genom svetsning eller
I hirdlodning pi bida sidor om veggen.
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Totnrngsflons

T o tn rng s fl o n s
SKYDDSRUI"l

Att2

6iingo

Gongo

Toiningsflbns

A t t3
Figur 4:214.Exempelpa gastlitarorgenomforingar.
:215

R0risolering
!
tr

i skyddsrumskall
Rcirledningsomkan orsakakondenseller vdrmeavgivning
isolering.
anordnad
med
liimpligt
forses
Rorisoleringav l2impligtmaterialsom i skyddsrummetslutarca 50 mm frAn
godtas"
rorskarvvid rcirgenomforing
Betriiffanbrandbelastning.
RorisoleringfAr inte <ikaskyddsrummets
se2:62.Plastsomutvecklargiftigagaservid brandflr
deytskiktsklass,
enligt2:6 inte anvdndassomisoleringeller somytbekliidnadtill annan
isolering.Detta giiller dven rtirisoleringav annat material som kan
damm e d vid vapenverkan
fororsakalukt eller andningsbesvArande
eller brand.

:21.6
D
tr

Riirledning i skyddsrumsutrymningsv6g
Rcirledningfcjr hetvattenunder tryck i skyddsrumsutrymningsviigskall
eller motsvarande'
fcirsesmed stiingventili fordelningscentral
Rorledningfcir hetvattenunder tryck betraktassomfarlig verksamhet
enligt2'251.Rorledningfor hetvattenundertryck b6r med hdnsyntill
de driftproblem som kan uppstAvid avstAngningav vattnet inte
placerasi skyddsrumsutrymningsvdg.
Tappst$llei skyddsrum

:217
11
!
!

PAliimplig piatsi varje skyddsrumskall minst ett tappstiillemed ventil fcir
anordnas.Tappstiillefcir skyddsoch atersugningsskydd
| slangfcirskruvning
gasfing.
placeras
i
inte
fir
rumsdrift
I
Tappstiillebtir placerasintill TC-avdelning.
Betriiffandeutrustningfor tappstdlle,se 5:13.
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;22

Avloppsinstallation

:221

Allminna krav

422

Avlopp i och genom skyddsrumskall utf<irassA att skyddsformAganinte
forsAmras.

D
!

:222

Golvbrunn

tr
tr
tr

vid varje tappstiillei skyddsrumskall golvbrunnanordnasdiir si kan ske.
av betong
Diir inte golvbrunnkan anordnasutfors i stiillet samlingsbrunn
med en volym av minst 0,5 m3per tappstdlle.

D
!
rl

Golvbrunn for skyddsrumsdriftskall vara fdrsedd med automatiskeller
av inte korroderandematerialsom motstAr
manuellavstdngningsanordning
M
P
a
.
e t t b a k t r y c ka v 0 . 1
Fciljandeanordningav golvbrunngodtas.
Golvbrunnmed sidoutloppmonterasmedutloppets<iverkantminst 100mm
under golvplattansoverkantenligt figut 4:222a.
Golvbrunnmed bottenutloppanordnasenligt figur 4:222b.
vid golvbrunnmed manuellavstiingninganvdndsnormalt en los nyckel av
metall som liimpligenforvarastillsammansmed skyddsrumsutrustningen.
Golvbrunn med automatiskavstiingninganordnassi att den stiingervid
pAverkanav tryck utifrAn.
SKYDDSRUM

!_[-]q0_

Figur 4:222b.Golvbrunn med bottenutlopp.

:223
I
tr
tr

Avloppsledningfiirskyddsrumsdrift
Avloppsledningfor skyddsrumsdrifti eller under skyddsrumsgolvskall
avloppsfunktionerhills
och utforasse att titlfredsstiillande
dimensioneras
utan att skyddsformiganforsiimras'
Det godtasatt avloppsledningingjuts vertikalt genom golv eller med en
sidodragningav hogst700 mm, se figur 4:222aochb.
i civrigt,se :224.
Betriiffandedragningav avloppsledning
i eller under
Vid val av materialtill och fogningav avloppsledning
inte iir
skyddsrumsgolvbor hdnsyn tas till att avloppsledningen
inte
itkomlig sedangolvetiir gjutet och att bilning i skyddsrumsgolv
f6r utforas.
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D
D
D

Avlopp f<ir skyddsrumsfredsanviindning
Avloppsledningarfcir skyddsrumsdrift,genomgAendeavloppsledningaroch
avloppsledningarfor skyddsrummetsfredsanviindningfir inte sammanf<iras
i eller under skyddsrumsgolvet.
till gemensamsamlingsledning
Avloppsledningfdr fredsanvdndninganordnad enligt fciljandegodtas.
Avloppsledningskyddasmed stiingventilmonterad hcigst300 mm innanfor
och med f<irstiirktrcirledningfrAn ventilen ut
skyddsrumsbegriinsningsvdgg
genom begrdnsningsviiggen,
se frgur 4:224a. Ventilen placerasi siirskild
ventilgrop vars mAtt i plan inte underskrider 6fi) x 800 mm. Gropen tiicks
material.Luckanfdstsi ram
I med trampsdkerlucka av korrosionsbestindigt
av samma material. Stiingventil och fcirstdrkt rcirledning utfors fdr ldgst
tryckklassPN 6.
I Stdngventilenutfcirsmed sammadimensionsom rdret. Ventilen utfcirssAatt
god tdtning, litet motstAndoch liten risk fcir igensdttningerhills. Den utfors
si att den er lett att demonteraoch rensa samt att cippnaoch stdnga.
F6re stAngventilenansluts inte andra avloppsenheteriin de som finns i
skyddsrummet.
Fcirstdrkt rorledning forses med tiitningsfldns vars mitt och utfcirande
framgir av :214.

E vk r i n g g j u t n i n g
se text

Vertikolsnitt
Figlr 4:224a.Ventilgrop med stengventiloch fcirstdrkt rdrledning.
Erforderlig luftning av avloppssysternet
anordnasinne i skyddsrummetmed
av statensplanverk typgodkiind luftningsventil.
Vid huvudfall4 enligl3:241,kringgjutsavloppsledningunder skyddsrumsgolv
med 100mm armeradbetong.
Tvittstdll, WC-stolar m m som skall vara kvar vid skyddsrumsdriftinfiists
enligt 3:35. Installationersom inte infdsts pi detta sdtt demonterasvid
iordningstdllande.
skyddsrummets
Installationeri ett utrymme,somomsluts
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av betongvliggar,fir dock sitta kvar under forutsiittningatt ddrren lises och
blockeras.
visasi figur 4:224b.
Exempelpi dragningav avloppsledningar

Plon
@

Gotvbrunnmedovstongningso n o r d n r ne
gn t i g t 4 : 2 2 2

@

@

@
Avtoppsenhelilot tkvgg-t111.,,
@
frirfredsonvdndnrngentigt4:224

O

Fajrstiifktrdrledningentigt l':224

StiinqventrlPN6 enligt 4:224
L u f t n i n g r o n o r d n i en ng t i g tL : 2 2 4
ovtoppstedning
6eoomg&ende
enligti:225

Fig:ur4:224b. Exempel pA dragning av avloppsledningar.
se:.223'
Betrdffandeval av materialtill avloppsledning,
Golvbrunn fcir skyddsrumsdriftf&r iiven anviindasunder skyddsrummetsfredsanvdndning.
Demonterbara vA-installationer, t ex wc-stolar tillsluts och bdr
anordnas si att inga ror efter demontering ir avslutade dver
golvnivi.
Vid fredsanvdndningbehdvsofta fler avloppsenheteriin vid skyddsrumsdrift. Vid skyddsrummets iordningstdllande avstiings dessa
enhetergruppvisfor att hindra en tryckvAgatt tranga in i skyddsrummet genom avloppsledningeneller att skyddsrummet<iversvdmmas
vid fel pi avloppssystemet.
Kringgjutning av avloppsrorvid golvkonstruktion enligt huvudfall 4
fcirhindrar att rdret trycks eller bryts sonder av en tryckvig som
trengerin under golvkonstruktionen.
Luftningsanordningenstenger ndr overtryck rider i avloppsr<iret
varigenomillaluktande gaserfrin avloppet forhindras att trdnga in i
inom skyddsrumbehoverinte gjutas
Luftningsledning
skyddsrummet.
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in i betong. Avluftningen anordnassA att den mynnar si hogt att
avloppsvatten
inte kan trdngain i skyddsrummet.
:225

Genomglendeavloppsledningar
GenomgAende
avloppsledning
anordnadenligt fci'ljandegodtas.
GenomgAende
avloppsledningav gjutjArn, plast eller motsvarandeutfcirs
med kringgjutning av minst 100 mm armerad betong. Betriiffande golvbrunnsstorlek i skyddsrumstak
samt avloppsrcirs
kringgjutning,se 3:55.
Avloppsledningi tryckklassPN 10 med ror av rostfritt stil enligt SS14 23 43
godtas utan kringgjutning under fdrutsdttning att rciret iir oskarvat inom
skyddsrummet
ochgenomforingarna
i skyddsrummets
stommeutforsgastdta
med tdtningsfliinsarenligt :214.
Rensrdr av gjutjiirn eller rostfritt stil utfors utan skyddsluckaenligt figur
4:225alternativ1..Rensrorav annatmaterialfdrsesmed skyddsluckaenligt
hgtr 4:225alternativ2. Ram till skyddsluckaf6r rensrrirgjuts in samtidigt
som rdret.

cn'ff-

z\'|

-^+

lA 'u+-

S n i t tA - A
A t t 1 R e n s r i j ru t o n s k y d d s l u c k o

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

Figur 4:225.Rensrcirpi kringgjutenavloppsledning.
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dragning,se :224.
Betriiffandeavloppslednings
Skyddsluckafcir rensrtlr iir gasskyddsmaterielav andra klass'
till vilken det
avsesavloppsledning
Med genomgiendeavloppsledning
inom skyddsrummetinte iir anslutetnAgonavloppsenhet.

:3

VARME

tr
I
!

n
tr

si att jdmn
Skyddsrumskall fcirsesmed ldmpligauppvdrmningsanordningar
vdrme kan erhillas vid skyddsrumsdrift.
utetemperaturenligt SBN ge
Viirmeinstallationskall vid dimensionerande
minst *10"C i tomt skyddsrum.
Vdrmare skall vara manuelltreglerbar.
Det godtasatt uppvarmningsker med viirmevatteneller direktverkande
elvdrmedon.
av liigst tryckRadiator, radiatorventiloch rdrslingai viirmevattensystem
godtas.
:2
klassPN 6 anordnatenligt
El-uppviirmninganordnadenligt :4 godtas.
Uppviirmning med varmluft godtasnormalt inte'
Viirmare kan t ex vara radiator, konvektoreller rorslinga.

:4

EL

,11

Allmiinna krav
I

tr
I
:411

Elinstallationskallutfcirassi att skyddsformiganinte fdrsdmras.Elinstallation skall anordnas sA att skyddsrummetsiordningstdllandeoch drift inte
forsviras.
Utfiirande

tr
tr

Elinstallatior,fcir skyddsrumsdriftskall anordnasskild frin installation
utanfor skyddsmmmet.

D
!

Skyddsrumskallfcjrsesmedegengruppcentralplaceradi skyddsrummet'Vid
enligt2:34 fhr
skyddsrumi grupp med dubbladorrar mellanskyddsrummen
dock en gruppcentralanordnasfor tvi skyddsrum.

tr
tr

Gruppcentralf&r inte placerasi gasfing.
Elinstallationi skyddsrumanslutentill gruppcentralutanfcirskyddsrummet
eller till gruppsiikringgemensammed installationutanfor skyddsrummet
godtasinte. Belysningi vindfing eller i gingvdg till skyddsrumfir dock
gruppcentral.
anslutastill siirskildgruppsiikringi skyddsrummets
Exempelpi elinstallationframgir av figur 4:443.
BetrAffandeinfdstninsav elarmatur och andra elinstallationer,se
3:35.
Betrdffandeingjutningav kabelror, se 3:55.
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Avsikring
!
tr

Elinstallation fcir skyddsrum skall pi liimplig sAtt fordelas pA skilda
gruppsdkringar.
Fciljandeutformning godtas.
Viigguttag,belysning,vdrmedon,ventilationsanordning
och installationer
fcjr fredsanviindninganslutsvar fcir sig till skilda gruppsdkringar.
Hcigsttre $avagsuttaganslutsper gruppsdkring.
Hdgst tvi flAktaggregatansluts till samma gruppsAkring.Om endast tvA
fliiktaggregat installerasfdrses dock varje aggregatmed var sin gruppstikring.
Belysningi skyddsrumfrirdelaspA minst tvi gruppsdkringar.

:4t3

Montage

tr
tr

Fliiktaggregat som demonteras i fred skall anslutas med stickpropp till
vdgguttag.Ledningenfir vara hogst3 m ling.

D

Elinstallation fcir skyddsrumsdrift fir inte monteras pi sidan vdgg eller
inredning som skall demonterasvid skyddsrummetsiordningstillande.

tr

SAvdl utanpiliggande som infiilld installation godtas. Dock godtas inte
utanpiliggandeelledningari anslutningsytormellan monterbartgasfAngoch
vdgg,se 2:43.

:414
!

tr
D

Elinstallation fdr fredsanvindning
Fast ansluten fredsinstallationsom meste demonterasvid skyddsrummets
iordningstdllandeskall forses med tillf<irlitlig anordning som gcir anslutna
vid demontage.
ledningarspiinningslosa
Siikerhetsbrytareutfcird enligt SS42806 05 (SEN 28 06 05) och kopplingsdosa godtas. Vid brytaren uppsettsen skylt som anger att brytaren lises i
frinslaget ldge vid skyddsrummetsiordningstdllandesamt att demontering
av installationernaddrefter utfcirsfram till kopplingsdosanefter brytaren, se
tabell5:25.
godtas.
Kanalskenesystem
Kanalskenesystemansluts till separat gruppsdkring enligt :412och gors
spiinningslcistvid skyddsrumsdrift.
Elapparaterfor fredsanvAndning
anslutsniir sl Armci,jligtmedstickproppoch
uttagsdon.
Fcir att mtijliggdra vidgad fredsanvindning av olika elapparater iir
ledningarnatill vdgguttagenfor fldktaggregatenpi figur 4:443angivna
som 5-ledareoch viigguttagenbetecknade4+J. Till denna typ av
vagguttagpassarstickpropp av typ CP 416-6som normalt levereras
med ett fliiktaggregat.
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:42

Ledningar och centraler

:421

Anslutning av huvudledning
O
tr

424

Huvudledning till skyddsrum skall anslutas till sdrskilda huvudsdkringar i
byggnadenshuvudcentral'

I anliiggningeller byggnadddr huvudfordelningutgdrsav kanalskenesystem
godtasdock att skyddsrummetshuvudledninganslutstill detta om inte ett
sAdantutfcirandeinnebiir mindre siikerhetmot skadorvid vapenverkaniin ett
utforandemed egenhuvudledningenligt ovan.
Med siirskildahuvudsiikringaravsesatt inga andra delar av elanliiggningenfir belastahuvudledningentill skyddsrummet.Huvudledning
till skyddsrumanslutssa niira inkommandeservissom mojligt efter
elmetare.

Reservmatning

:422
tr
tr

Elanldggningf<ir skyddsrumsdriftskall utforas si att anslutningav reservmatningunderliittas.
En anordning for reservmatningutfdrd si att huvudledningentill skyddspi viiggens
rummet diir den passerargenom skyddsrumsbegriinsningsviigg
F6r att
godtas.
liittmetall
av
kopplingsdosa
utsidaiir fcirseddmed en kapslad
placeras
av
reservmatning
behov
vid
liitt kunna iterfinna kopplingsdosan
denna intill skyddsrummetshuvudingang.Alternativt setts skylt upp vid
ingingen som visar var dosandr placerad.
Betriiffandemiirkning, se :425.
Kopplingsdosamedplomberatlockvdljsomdosaniirplaceradf6re
elmdtaren.
Ledningstyp

:423
tr
D

Genom begriinsningviigg,tak, golv och inre vdgg i permanentgasflng skall
ledning av tyP som kan forskruvasi kabelgenomfciringanviindas'
ArAKKJ, EKKJ, EKKL' EKLK' FIFF'
I Exempelpi godtagnaledningstyper
enligt SEN 2417 0l'
bokstavsbeteckningar
med
FKLK
FKKL.
I fXrf .
Genomgiendeelledning

:424
!

tiilats inte.
I Genomgirendehcigspiinningsledning
drageni ingjutetkabelrtireller friligganligspdnningsledning
Genomgaende
:43 godtas' Antalet genomgaende
enligt
de med kabelgenomfciringar
ledningarbdr dock begriinsas.
Med genomgiendeledningavsessidan ledningtill vilken inte iir ansluten
nigon elinstallationi skyddsrummet.
mellanen ledare
avseshdr ledningdar spdnningen
Med hcigspanningsledning
och jord overstiger250 V.
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Miirkning
Huvudledningoch centralerskall forsesmed bestiindigmdrkning.
Fciljandeutformninggodtas.
Vid huvudcentralanges pi gruppschemaeller skylt vilket skyddsrum
huvudledningenavsersamtledningensbeteckningoch area.
Vid kopplingsdosa
enligt :422uppsdttsskylt somangerbeteckning,areaoch
"Elektrisk
huvudledningtill skyddsrum".
Vid gruppcentrali skyddsrumuppsettsgruppschema.
Pi gruppschema
anges
i klartext var huvudsiikringenfdr gruppcentraleniir placerad.
BetrAffandeskyltning,se dven5:2.

:43

Kabelgenomfiiring

n
I

Kabelgenomforingar
i begriinsningviigg,
tak, golvsamtinre vdggi permanent
gasfing skall utfrirasgastdta.
Genomforingarav typ KGHS (figur 4:43a),KGH (figur 4:43b)samt MCT
(KGB) medram typ RGB-X eller annanldmpliganordningf<irkabelgenomforing som gjuts in samtidigt med stommensuppf<irandegodtas. Vid
anvdndningav kabelgenomfciring
KGH tillsesatt tatningshylsans
sexkant
blir helt ingjuten. Betriiffandeingjutningi ovrigt, se 3:55. Icke utnyttjad
genomfciring
forslutsi bida iindarenligtnagotav alternativeni figur 4:43a,b
och c. Genomfciringarna
placerassi att de iir mcijligaatt kontrollera.
Utover erforderligagenomfciringar
fcir el, tele, antennoch overtrycksmdtare, se :47 och :126, godtas att vtterligare genomf<iringaranordnasf<ir
fredsanvdndning
och i reserv.
Vid infiillt ledningsrormellangasfingetochskyddsrummet
i <ivrigtgodtasatt
tdtningenav r6ret utfdrs med plastisktiitningsmassa
i kopplingsdosorna.
Tiitningsbrickamed en minstatjocklek av 1 mm av missingeller elfdrzinkat
stAlgodtasvid fcirslutningav kabelgenomf<iring
enligt figur 4:43c.
Kabelgenomfdringi gemensamviigg och bjiilklag mellan skyddsrumutfcirs
pa sammasatt som i annanbegriinsningsviigg.
Forslutningenligt figur 4:43c innebiir att alla delar finns tillgiingligafcir
framtida ledningsdragning.Vid icke utnyttjad kabelgenomfciringmed
forslutningenligt figur 4:43aellerb bcirerforderligadelar fcir ledningsdragning forvarasi skyddsrumsfcirridet.
Gummipackningochbrickori kabelgenomfdring
miste ha rdttadimensioner
i fcirhillande till den genomf6rdaledningensdiameter. Fcir att minska
eventuelltspelkan, om si erfordras,ledningenlindasmedeltejp.Tatningen
utfrirssi att hylsskruven
frin bcirjaninte behdverdrasi heltfor att full tatning
skall erhillas eftersom efterdragningskall kunna utfciras vid senare
kontroller.
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1 Stdtror SMS 127 DN 32

't F o r s k r l : n t n g

2 ReduceringshYiso

6 A v s { u t n r n q s p r o p(pn r o s s i n g )

3 TotninqshYtso

1 Bfrckor

4 Pntkntng

typ KGI{S.
F'igur4;43a.Principskissav kabelgenonttoring
A l t e o n o t r vtto g e p d v o g g- - J
I

1 O P G - r o r{ S E N2 { - 1 0 ')1 5 5 F o r s k r u v n r n g
2 Skorvmuff

5 A v s l u i n r n g s p f oi p
mpo s s i n g )

3 Totnrngshylso

7 Brrckor

4 Pockning

typ KGH.
Figur 4:43b.Principskissav kabelgenomforing

I
'I

K6HS

Forskruvnrnq

2 Pocknrng

3 Brickor
4 Totrrngsbrrcko

K6H

av inte anviind
Figur4:43c.Forslutningmedforskruvningoch tritningsbricka
av typ KGHS och KGH' Betriiffandeforslutningmed
kabelgenomfciring
se figur 4:43aoch b.
avslutningspropp,
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Belysning

:441

Omfattning

D
n

Samtligautrymmeni skyddsrumoch till skyddsrumledandegingviigarinom
byggnadenskall diir inte annat angesfcirsesmed belysning.
Monterbart gasfAngfdrsesmed belysning,se figur 2:43.
Torrklosett, mindre forrAd och dylikt godtas utan egen ljuspunkt om de
anordnassAatt tillfredsstdllande
ljusfdrhillandeniindi erhills.
TillfredsstAllande
belysninginom TC-avdelningkan t ex erhAllasom
en ljuspunkt placeraspi skyddsrumsv?iggen
eller i taket vid varannan
mellanviiggi TC-avdelningen,se iiven 2:7. Belysningenkan iven bli
tillfredsstdllandeom TC-avdelningenfcirsesmed genomskinligttak
och ljuspunkter placerastillriickligt ndra for att lysa upp TCavdelningen.

:442

n
tr

Effekt
Effektenfcirbelysningi skyddsrumskallvaraminst5 och hogst15Wm2 vid
skyddsrumsdrift.
Det godtasatt 15 Wmz civerskridsvid skyddsrumsfredsanviindningvarvid
- med skyltar och anvisningarfcir skyddsrummets
belysningsinstallationen
iordningstiillande utfdrs si att det klart framgir hur effekten reducerastill
angiven nivi vid skyddsrumsdrift.
Avsikten med fcireskriftener att begrdnsaden frAn belysningsanordningarnaavgivnavdrmen.
Av tabell 4:442framgilr ungeffrrligbelysningsstyrkavid olika effekter
berorpA
Variationernai belysningsstyrka
ochbestyckningsalternativ.
och reflektionsfaktorerhos
skillnaderi bl a armaturverkningsgrad
viiggar och tak.
T abell 4:42.

Belysningsstyrka.

Effekt
'tN/m2

Belvsninesstvrka
i lux
Lysrtir
Gltidljus

5
10
t2
15

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

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

ExempelpA elinstallationvisasi figur 4:443.
:443

Armatur
av god mekanisk
Skyddsrumskallfcirsesmedvdl infdstadbelysningsarmatur
hillfasthet.
plast
Glodljusarmaturav h6rdplasteller metallmedkupaav vdrmebestdndig
kupa
slagtilig
glodlampa
samt
lysrorsarmatur
med
med skruvsockelE2T
fcir
plast godtas.
av viirmebestiindig
ochinfdstning
hAllfasthet
De angivnakravenpi belysningsarmaturens
iir fdranleddaav faran fcirpersonskadorav nedfallandeglassplitteroch
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armaturdelarvid vapenverkan.Lysrcirsarmaturdistanserasfren och
typritning.
infdstsi tak t. ex. enligt civilf<irsvarsstyrelsens
Betrdffandeinfdstning,se 3:35.

@

@

rn
\J/

\!/

o
@
@

L"cning titt seporotsiikringi
huvudcenlrol
byggnodens
entigt4:421

@

Betysningi TC-enligtrr:441

@

fost monterot viirmedononsluts
titt kopptingsdoso

K o p p t i n g s d o sf oor h u v u d t e d n i n g
@ V i i g g u t t o ge n l i g t 4 : 4 5
e n l i g t6 : 4 2 2
@ Uttog for onstutning ov ftiikiG e n o m f i i r i negn t i g t f : 4 3
oggregotenligt lr:45
G r u p p c e n h oetn t i g t 4 : 4 1 1
@ Genomfiiringfi5r telefontedning
e n t i g t4 ; [ 7
Shijmstiittoreentigt 6;444
A r m o t u re n t i g t 6 : 4 6 3
Betysningr nonterbort gosfdng entigt 4:41.'l

for ontennledning
@ Genomfiiring
e n t i g tl + : 4 7
fijr reserv enligt l.:43
@ Genomfiiring

Figur 4:443.Exempel pi elinstallationi skycldsrummed monterbart fasfang
och belysningmed lysrcir. Belysningenseffekt er beriiknad till 5 Wm2'
.444

Striimstillare

!

n

Varje utrymme (rum) med belysningi skyddsrumskall fcirsesmed manuell
strdmstdllaredAr inte annat siirskiltanges.
TC, mindre f6rrid och dylikt godtasutan separatstrdmsteilare'
Om belysningi fred styrs av automat eller kopplingsurgodtasatt det i
gruppcentraluppsiittsomkopplaremedvilken automatikenkan forbikopplas
och strdmstallarnainkopplas.omkopplaren fcirsesmed miirkning varavdess
iordningfunktion framgir och att omkopplingskallskevid skyddsrummets
stiillande.

:45

Viigguttag
D
!

tr

I varje skyddsrumskall pA liimplig platsanordnasminst ett tviviigs, jordat
DAr fler iin ett uttag
uttag for varje pAborjat 60-tal skyddsrumsplatser.
jdmnt
i
skyddsrummet.
fordelade
erfordrasskall de placeras
Vdgguttagsornplacerasl6gst 1,0 m civerfiirdigt golv godtas.
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Ett viigguttagbdr placerashdgst 2 m frin varje reservutging.
skall kunna
Placeringeni h<ijdledmotiverasav att skyddsrumsgolvet
spolas.
Uttivervdgguttagenligtovanerfordrasdet vdgguttagfcirfldktaggregat
som anslutsmed stickpropp.
:46

Elradiator

tr
D

Elradiator skall vara utford enligt liigst skyddsform IP 34 (striltiitt) enligt
SSIEC 529.
Det angivnakravet pi utfijrandemotiverasav att skyddsrumsgolvet
skall kunna spolas.
Betrdffandeinfdstning,se 3:35.
Genomfdringfiir antenn- och telefonledningar

:47

tr
n

Kabelgenomfciringarfor antennledningoch telefonledningskall anordnaspe
liimpliga platser i skyddsrumsbegrdnsniugsviiggar.
Fdljande utfcirande av genomfciringftir antenn- och telefonledning godtas.
Kabelgenomftiringfcir antenn-eller telefonledningutfcirsmed en dimension
eller
av minst 18,6 mm och fcirslutsi biiggedndar med avslutningspropp
bricka enligt :43.
Genomfdringfdr antennledningutf<irssAatt den mynnar mellan 0,2 och 2,0
m ovanfdr mark pi nlgon av byggnadensyttervaggar och forses med
dragtrid enligt figur 4:47.
Kabelgenomf<iringftir telefonledninganordnassA att den mynnar utanfor
skyddsrumpi liimplig plats med hdnsyntill <ivrigatelefonledningarinom
sA att
byggnaden.Finns inga sidana ledningarplaceraskabelgenomforing
utsida.
den mynnar liitt Atkomligpi begrinsningsviiggs
Forstutnrng

--

-----Drogtrdd
-

O P G - r o(rs t d l r o r )

I
2 0 0- 2 0 0 0

Forslutnrng
SKYDDSRUI'1

Vertikotsniit
KGH for antennledning.
Figur 4:47. ExempelpA kabelgenomfOring
Betrdffandeskyltning,se 5:2.
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UTRUSTNINGOCH SKYLTAR MM

I

Fcireskriftermarkerasmed en kvadrattill viinsterom varje textrad.
kvadrater.
Exempelpi lcisningaroch metodersamtallmiinnarid saknar
vdnsterindrag'
med
Kommentarermarkeras

UTRUSTNING
D

tr
:11

Till varje skyddsrumskall finnas utrustningav erforderlig
kvalitet. Den skall forvaraspi betryggandesiitt.

kvantitet och

Utrustning fiir torrklosett
Foljandeutrustninggodtas.
och
Torrklosettavdelninganordnasmed avskiirmningmot skyddsrurnmet
mellan.IC-utrymmena.AvskiirmningenutfdrsmedskiirmvZiggar,dorraroch
funktion'
eventuelltsiirskilttak eller annatutforandemed motsvarande
VarjeTC.utrymmef6rsesmedettTC-kArlavminst50litersvolym.TC-kiirl
inviindigt
av kraftigt utforandeoch forsettmed viil infiistadehandtagsamt
frittfrinskarpakantergodtas'Godtagnamaterialikiirlirimpregnerad
plast,ptateilerlikviirdigtmaterial.Kiirlet fdrsesmedutbytbar
cellulosafiber,
av
plastsiicksamtldstagbartlock och sittring.Alternativt godtasanordning
utgtirs
Eng&ngsemballaget
for TC-kiirl av engingsemballagetyp'
ptat avseOa
av plastsiickmed tillhdrandeholje av papp e d'
av
Lock och sittring utfdrs av piast. Plastsiickutfors med en materialtjocklek
den
att
sA
dimensioneras
skarvar'Plastsiick
minst0,1mm ochdubbelsvetsade
volymkan knytasihop ochtasur kdrlet' Varje TC
fylld till torrklosettskiirlets
av minst
forsesmed sdckareller emballagemed en sammanlagdvolym
200l.
Betrdffandetorrklosetti ovrigt, se 2:7'

..12

Vattenkflrl
per skyddsrumsVattenkdrl med en sammanlagdvolym motsvarande10 I
som er
Vattenkiirl
plats godtas.Vattenkiirl bor ha en volym av ca 50 l'
kiirl
fyflda
tva
att
se
utfort
iorstuibart, mdrkt med uppgift om volymen samt
tAl att staplaspA varandragodtas'

:IJ

Utrustning fOr taPPstille
DN 15, med
Godtagenutrustning for tappstiilleiir ca 10 m Plastslang,
4'.217'
enligt
tappstiille
till
passande
forskruvning
reglerbartstrilror och

:14

Ovrig utrustning

:141

AllmAnt

att den inte
utrustningtill skyddsrummedsadankvalificeradfredsinredning
kandemonterasmedskyddsrummetsnormalaverktygsutrustninggodtasom
medde extraredskapellerverktygsomerfordrasfcirdemontering
denf<irses
97
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av fredsinredningen.Omfattningenav detta behov bedcimsfrin fall till
fall.
En lista <jverden fullstdndigaverktygsutrustningen
fcirvarasi skyddsrumsforridet, se Aven:15.
I kolumn "Anm" i tabellerna5:142,5:143,5:144angivnatyper iir endast
exempel.

t42

Sjukvflrdsmateriel
enligttabell5:142godtasftir varjepibdrjat
En omging av sjukv6rdsmateriel
60-talskyddsrumsplatser.
Tabell5:142.Sjukvirdsmateriel.

:143

Beniimning

Antal

nr 987206
Transportskena
Kndskenanr 987238
Vinkelskena nr 987228

2

I

A

Stodskenorav 'DaDD,
"
tvp Akla eller
liliviirdiea

Brandmateriel
En omging brandmaterielenligttabell5:143godtasfcirvarje pAbdrjat60-tal
skyddsrumsplatser.
Tabell5:143.Brandmateriel.
Beniimning
Griivspade
Hink 15 l. av olast eller av
varmforzinkad plSt
Pikvxa
R d c l d n i n s s l i n a2 5 m . m i n
@ 10 mml brottlast minst 8 kN

:144

Antal

Anm

I

sMs 1526

4

SMS 1516
1

Se StatensBrandinspektions
meddelande1968:9

Verktyg m m
En ornging verktyg enligl tabell 5:144 godtas per skyddsrum,se iiven
:141
Tabell 5:144 Verktyg m m

Beniimning
Anslaestavlaca
400-x 600 mm
Brytgett, flatviissat,liingd
l.) m
Briickiiirn (kofot) ca
750-mm
BAsfilsstiillnins
for 300 mm
Slad
Bisfilsblad 300mm av
snabbstAl
Ficklamoa4.5 V
Handsid. klineanslirnsd
ca 600 mm
(flatmejsel)
Huggmejsel
ca l)u mm
Huggmeisel(murarmeisel)
ci300 mm
Kombinationstingca 180
mm
Mejselhammare
ca 1,5 kg

98

Antal

I

SMS1591

1

Luna 2281eller likviirdig

I

Luna 0683eller likvdrdig

6

SMS 1332

2
I

Luna 2302eller likviirdig

2

Luna 1632eller likviirdig

I

Lluna 1642eller likviirdig

I

Luna 0783eller likvdrdig

1

Luna 1936eller likviirdig

r B 78 5:1

Tabell 5: 144. (fortsiittning).
Beniimning

Antal

passandetill monNvckel
-terbai
pelaresfotskruv
verktyg
el mots'varande
Polygript6ng,liingd ca 250
mm
Skiftnyckel
Skruvineiselca 4 x 75 mm
Skruvmeiselca 8 x 150mm
Slidkniv,-liinedca 250 mm
Snickarhamriareca 0,7 kg
Verkstadssliis.ga
-- med Pen
och skaft
Sprutafor tdtningmed
IOqmassa
Foeliassaqrupp B med
i'od laqrines--och Aldilngsbdstiindighet

I per 15
pilare

Krokar ftir upphiingning
av personltgutruslnlng

AnskaffasendastdA monterbar pelareanvdnds
Luna 5558eller likviirdig
Bahco nr 74 eller likviirdig
Luna 1678B eller likviirdie
Luna 1678B eller likviirdiE
Luna 2195eller likvdrdie
Luna l819 eller likviirdi!
Luna 1921eller likviirdig

5l+51
p.erigensattnlng
med bdtonqelement
Molsvarande 1/3av
antalet
skvddsrumsplatser

Avsedd fcir los massaeller
patron
Enlist AMA-72. Foqmassa
f<irvfrasi obruten f6rpackning
antinseni plitburk med tatt
lock Erleri'patronerutforda
av plast
Liiirolieen monteradePi
briidh.FastsiittningPi skYddsqenom
rumsvdsqenf<irbereds
anbrins;;de av liimplis-a
infdstninssanordninsaienl
3:35.KrdkarnaborTordelas
jimnt river skyddsrummet.

Luna Verktyg och Maskiner-81
Luna = Jiirnhandlarkatalogen,
SMS = Sveriqesmekanftiibundsstandardcentral

:15

Fiirvaring av skyddsrumsutrustningm m
Foljande forvaring av skyddsrumsutrustningm m godtas.
Skyddsrumsutrustningoch demonteradskyddsrumsmaterielansesfcirvarad
pi betryggandesdtti list utrymme i skyddsrummeteller i annatlist, torrt och
uppviirmt utrymme i ndrheten,det s k skyddsrumsforridet'
En arkivbestdndigomgangskyddsrumsritningarmed anvisningarfcir iordse 1:34.
ningstiillandetfcirvarastillsammansmed skydclsrumsutrustningen,
fdr i
m
m
monteringsanvisningar
sdtt
pa
samma
Dessutom forvaras
komPonenter'
ingiende
skyddsrum
L<isatiitningslistertill drirrar, luckor och ventiler fcirvarasintalkadei tet och
List pi NDmdrk fcirpackningtillsammansmeddvrig skyddsrumsutrustning.
och NSD-dcirr fir inte demonteras.
Vid fcirvaring av utrustning for flera skyddsrum i samma fdrrid skiljs
utrustningarnaAt och skyltas.Vid risk fdr fdrviixling av delar inom ett och
sammaskyddsrumitskiljs delarna genom mdrkning.
I skyddsrumsfcirridetskall finnasen fullstdndiglista <iveri forridet f<irvarad
materiel inklusive den utrustning som erfordras enligt :l4l - "I44'
Utrustningenligt :11 - :14 behovernormalt foljandeminstayta:
Skyddsrumsstorlek,platser

60

120

180

Erforderligyta m2

2,0

2,5

3,0

Ddrtill erfordras vta f<ir demonterad materiel som fliiktaggregat,

99
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monterbarapelare, betongelement,str6lningsskydd
m m. Detta
utrymmesbehovbestiimsfrin fall till fall.
Utrustningoch materielbrir genomuppallningskyddasmot fukt frin
golvet.
:2

SKYLTAR

:21

A.llmiinnakrav
tr
tr

Skyltningskallge tydliginformationom skyddsrums
liigeochunderlattadess
iordningstiillandeoch drift.
Skyltningenligt :21- :25godtas.
Skyltar utfors tydliga och bestiindigaoch placerasviil synliga.
De skyltarnr l-i3 enligttabell5:25,somenligttabellenerfordras,monterasi
normalfalletinrranslutbesiktning.
Hdnvisningsskyltar
nr 14och 15enligttabell5:25forvarasi erforderligtantali
skyddsrumsforridet.
Normalt godtasatt en skylt nr 14och fem skyltarnr 15
anskaffas.

:22

Firg
Skyltsombeskrivermateriel,komponenteller utrustningutfdrsmed vit text
pi grcinbotten.Skyltsomangerfaraellerrisk vid skyddsrumsdrift
utf<irsmed
svarttext pAgul botten.Skyltsomangerinrymningsviig
till skyddsrumutfcirs
med svart text pi vit botten och f<irsesmed svart bird.

'.2-t

Text
Skylttextutformasdiir inte annatangesi tabell5:25med gemenabokstdver
och med versalersom begynnelsebokstav.
Typsnitt iir Sisnegeller Sispos
enligtSIS03 00 11.Sexbokstavshojder
anviinds:h = 8, 10,15,25,170och
280mm.

:24

Skyltstorlek
En skylts storlek bestdmsdiir inte annat angesi tabell 5:25 enligt figur
<.''t 1

h+-

f+-

; l

T-

n l

!'r2+_

ReservutgAng

Figur 5 : 2 4 .S k y l t .P r i n c i p .

:25

Erforderliga skyltar
Erforderliga skyltar, deras utformning och placering framgir av tabell 5:25.
Forutom dessa skyltar kriivs i vissa fall andra skyltar som utformas
individuellt enligt reglerna i :2. Siirskilt bor foljande fall observeras:
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5t2

ellerskylt
elektriskahuvudcentralangespi gruppschema
a) Vid byggnadens
och
beteckning
samtledningens
avservisstskyddsrum
att huvudledning
i
tabell
nr
9
lika
skylt
sett
area, se 4:425. lJtformningenblir i stort
5:25.
till skyddsrumuppsettsen skylt som beskrivervar
b) vid huvudingAngen
finnsom dennainte finnspi viil synlig
for
reservmatning
kopplingsdosan
se 4:422.Utformningenblir i stort sett lika
plats intill huvudingangen,
skylt nr 3 i tabell5:25.
i klartextvar
angespi gruppschemat
i skyddsrummet
c) vid gruppcentralen
huvudsiikringenfor gruppcentralendr placerad,se 4:425'
Tabell 5:25. Skyltfiirteckning.

Skvlt
nr

l'

Fiirg

Placering

25 mm

Vit text
ol gron
botlen

Utanfor skyddsrum.
Pi viiggenvid
intill
handtl-sssidan
ingflngdn

Endastvid dorr med
gasfing

Skvddsrum
Iniine utan
gaIrAn-g

25 mm

Vit text
pA qron
botien

Utanfor skyddsrum.
Pi viiggen vid
h a n d r a s s s i d a ni n t i l l
ingingen

Vid dorr som inte
har gasff,ng

Skyddsrumsutrustnlng

15 mm

Vit text
oA eron
bot"ten

Endastom skyddsI skvddsrum.
rumsutrustmngen
vid
PAv?ieeen
handt-alssidanintill f6rvaraspA an-nan
plats zin i skyddsrumtill
ineAneen
met.
sk-vd&rummet

Text
Utformning

Bokstavshdid h

Skyddsrum
In!6^ngmed
gaslang

Utrustnins och
material till
detta-skyddsrum llnns I
rum...
b v s s n a d. .
Si:-f'lan

Pi planenanges
reskvhdsrumme-ts
sobktiveskvddsrumsfbrridets liise.
Bokstavshdidpi
planen8 mm.

(Enkel plan)
Skyddsrumsutrustmng

15 mm

Vit text
pi eron
botien

Utanfor skvddsrumsfcirrid
Pi viiesen vid
intill
handt-a-sssidan
ingingen

Utrustningoch
inredningTor
skyddsrum.. .
itiyggnad...

15 mm

Vit text
pA eron
botlen

I skvddsrumsforrid.'
Pl viiggen ovanf<ir
utrustnlngen

FAr inte 6ppnas
vid skvdds-rumsdrift

15 mm

Svart
text pe
gul botten

I skyddsrum.
Vid extradorr

Dold ventilationsoDDnlns.
Tillsluts vidskyddsrumsdrift

15mm

Svart
text pi
gul botten

I skyddsrum.
Vid-doldventilationsopPning

8mm

Endast om skyddsrumsutrustnlngen
forvaraspe annan
platsen f skyddsrummel.
Vid frirvaring av
flera utrustningar i
sammafdrrAdikvltas
varje utrustning for
sls

Endast om ventilationsoppning dr dold
vrd treOsanvanonlnq
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Tabell 5:25. (fortsittning).
Skylt
nr

Text
Utformning

Avstiinqninqsventil fbr frEdsavlopp.
vid
Stiin'e's
skvdEsrumsdrift
Elektrisk huvudledninetill
skyddsruri'

Bokstavshdjd h

Fiirg

Placering

Anm

Svart
text Da
sul botien

I skvddsrum.
Pf, viiseen vid
stiinst'e-ntilfdr
fredlavlopp

Endast vid siirskilt
avlopp f<ir fredsanvanonrng

8mm

Vit text
pA sron
botien

Utanf<irskyddsrum. Vid kbpolinesdosafoielektriJk huvudledning
till skyddsrum

15mm

Vit text
pi erdn
botien

I skvddsrum.
Vid'brytare f6r
elektriik fredsinstallation som skall
demonteras

Vit text
pA sron
bott-en

I och utanfdr
skvddsrum.
P6-viieeenvid
eenorildrine fdr
Intennledning

15 mm
8 mm

n.l'" ti.itiitining

10

1l

Strombrytare
f<ir fredsinstallation.
Vid iordninestiillande lAies
brytaren i frAnsldset liise vare.ftEr ledningen
demonteras
fram till koppllngsdosa etter
brytare

Antenn
Skyddsrum

8mm

8mm

Vit text I och utanfcir
pi grcin skvddsrum.
botlen
P5 vdeeenvid
senor;Iorine fdr
ielefonlednine

Telefon
Skyddsrum

IJ

1,02

ReservutgAng

Endast om det finns
elektrisk fredsinstallation som miste
demonterasvid iordninestiillandeav
skvddsrum

15 mm

Endast om reservutsineen blir dold av
[uts-, motfyllnad e d

Vit text
pi gr<in
botten

PA husfasad

280 mm

Svart
text pe
vit bbtten,
svart
bird

Hdsst I meter
Hiinvisninesskylt
- fdr
frAi entrdbelvsnine utomhusbiuk
till port dir iirpas-serihetill skvddsrum irAste ske

170mm
10 mm

Svart
text pe
vlt Dotten,
svart
bird

I ndrheten av belysningsarmatur
iid se-nsvastill
skvddsiirm-

Hdnvisninesskvlt
- fdr
inomhusbiirk
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- per skyddsrumsPlats2:132
- h<igstabruksarea 2:tl
armering
- ftirankringsldngd 3:51
- kvalitet 3:31
- minstaoch storstamdngd 3:34
-skarvldngd 3:51,3:532
-svetsning 3:3L
- tillitna pikiinningar 3:32
avloppsinstallation4:22
- allmdnnakrav 4:221
- for fredsanviindning 4:224
- fdr skyddsrumsdrift 4:223
- genomgiende 4:225
- golvbrunn 4:222
- gjutjiirn 4:225
- ingjutning 3:55
- plast 4:225
- rensoppning 4:225
- syrafaststil 4225
avstAnd
- mellan skyddsrumsgruPPer2:24
- mellan <ippningar 2:322
avstiingningsventil

TB 78

- avlopp 4:224
- golvbrunn 4:222
- r<irledning 4:2lt
avsiikring 4:412

B
BC-stridsmedel 0:1
begreppsf<irklaringar0:7
begriinsningsviigg 3:24, 3"34
- mot utrymme med farlig verksamhet 32413
belysning 4;44
- armatur 4:443
-effekt 4:442
- omfattning 4:44I
- strdmstdllare 4'.444
besiktning 1:3, bilagaB
betong
- ballast 3:31
- kvalitet 3:3I
- tillAtnapAkdnningar 3:32
- tjocklek 3:34
betongelement,reservutging 2:36
biologiskastridsmedel 0:1
bjelklag
- mellan skyddsrumovanpl varandra 3:24,
3:34,3:5t
- dver fdrstirkt utrymningsvdg 2:5,3:34,
3:52
-skyddande 3:34
blindfliins 4:l2I
brand
- dcirr bilaga C
- farlig vitska 2:25t
- materiel 5:143
- tekniskakrav 2:62
- skyddsmllning, bilaga C
bruksarea 2:Il
byggnads- konstruktioner 3
-kreditiv l:43
-lov O:2,l;21
- ndmnd l:20
bdrande
- system 3:33
- viigg i utrymningsviig 3:34, 3:5I
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C
cellplast 2:61
civilfcirsvars-kungcirelse 0:32,0:44
- lagen 0:2,0:42
- styrelsen 0:32
- styrelsenstekniskabestiimmelser
m m 0:5
-styrelsenstilliimpningsbestemmelser
0:48
- verksamhet 0:32

D
demontering
- allmdnt 1,:52
- elinstallation4:413,4:414
- gasfing 2:4
- luftintag 4:l2t
- vdrmeisolering 2:63
-<ivertrycksmdtare 4:726
dimensionering 3:3
- infdstningar 3:352
- raslast 3:25
dynamiskabelastningar 0:7
dcirrar 2:31,2:32,2:33

E
el 4:4
- allmiinnakrav 4:4t
- anslutning 4:421
- armatur 4:443
- avsdkring 4:412
- belysning 4;44
- effekt 4:442
-fredsanvdndning 4:414
- genomgiendeelledning 4:424
-gruppcentral 4:4LI
- gruppsdkring 4:41.I
-installationer, byggnadslov l:27
- kabelgenomfclring4:43, 4:47
- ledningaroch centraler 4:42
-ledningstyp 4:423
- montage 4:413
- miirkning 4:425
- radiator 4:46
- reservmatning 4:422
-strcimstiillare 4:444
188

-utfcirande 4:4ll
-vegguttag 4:45
elfcirzinkning 3:6
enheteroch mAtt 0:58
ersdtning
- fcir skyddsrumsbyggande0:2, I:4
-ans6kan om l:41
- storlek l:42
expanderskruv 3:352
expansionsanordningfdrrdrledningar4:2ll

F
FAG-system 4:11
farlig verksamhetoch farlig vara 2:251,
3:413
fasta steg 2:363
fiberplugg 3:352
finansiering l:43,0:2
fjArrvtirme 2:251
flyglarm 0:1
fliiktaggregat
- area 2:735
- ventilation 4:lI, 4:125
fogar 3:53
- giut 3:532,3:533
-krymp 3:54
- rdrelse 3:531
formstag 3 :55
foFlet 3:43
freds-anvdndning 1:5
- inredning 1,:52
- lastfall 3:22
- materiel 7:52
- ventilation 4:15
fri hdjd, fri bredd 2:32I,2:33
frAnluft 4:11,4:13
- kanal 4:Ll, 4:l3l
- dppning 4:11, 4:137
fcinsterdppning 2:3t
fdrankringsldngd 3:57, 3:352
fcirbehandling
vid mAlning 3:6
fdrbindelse inom skyddsrum 2:28
ftirhAllande mellan skyddsrurnsliingd och
bredd 2:26
f<irkortningar 0:8
fcinid 5:15
frirstdrkt

rB 78 sakregister
- rdrledning 4:224
-takbjiilklag 2:5, 3:34
- utrymningsvdg 2:5, 3:25, 3:34,3:,42,3l5l
(FOA) 0:6, 4:10
forskningsanstalt
fcirsvarets
frirvaring av skyddsrumsutrustning 5:15
fcirvarningstid 0:l
f6rzinkning 3:6

H
hetvattenledning 2:251,4:216
hushdjd 3:25t,3:252
huvudritningar,byggnadslov l:21
hiltagning 3:56
hdnvisningarinom TB 78 0:55
hcigspiinningsledning2:251, 4:424

G
gasbehillare 2:25L
gasbetong 2:61,3:413
gasfAng 2:t33,2:4
-monterbart 2:133,2:43
- permanent 2:133,2:42
-yta 2:133,2:42,2:43
gasskydd 4:lt
gasskyddsmateriel0:61
gastdthet 3:I, 4:t4, 4:214
gemensamvegg 2:23, 2:34, 3:34
genomfciringav antenn- eller telefonledning 4:47
genomgiendeledningar
- elledningar 4:424
- r0rledningar 4:212,4:225
genomstansning3:331,3:43
genomstick 2:364,2:365
gjutfogar 3:53
godkdnnanden 0:6
golvbrunn 4:222
- kringgjutning 3:55
- med avstAngningsanordning4:222
golvkonstruktion 3:241,3;34
golvplatta
- isolering 2:63,3:241
- utrymme under 3:241
golvytai skyddsrum 2:13
grundliiggningsdjup 3:241
grundplatta 3:322
grundpikdnning 3:322
grundvattennivi 2:252
gruppcentral 4:4lt
GSllucka 0:61,0:8, 2:321,2:34
GSLOiucka 0:61,0:8, 2:321,2:34,2:362,
2:366
gingvig 2:221,2:33

I
igensiittningsanordningar,godtagna 2:3t
igensdttningav reservutging 2:362
indelning 0:54
infiistning 3:35
ingjutningsgods 3:55
ingrepp i skyddsrum 1:51
ingAng 2:31,2:41
innervdggicke bdrande 3:44
inoljning 3:6
installationer 4
intilliggande byggnad 3:252, 3:253
invallning 2:25I
iordningsttillande
av skyddsrum l:3, t:52,
bilaga D
iordningstillandetid L:52
isolering
- av rdr 4:2L5
- vdrmeisolering 2263

J
joniserande
strilning 0:1,3:1

K
kabelgenomfcfring 4:43
kapitel 3:34
kemikalier 2:25L
kemiskastridsmedel 0:1
kemiskt ankare 3:352
keramiskaplattor 2:6L
klimatskydd 2:33
klosett 2:134.2:7- 5:lI
kommuner, skyddsrumsorter
bilaga A
konventionellavapen 0:1
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bilagaF
konstruktionsexempel
konstruktionsutformning 3:5
kontrefort 3:34
kontrollanstalt 0:61
kontroll- materiel 0:61
- myndighet 0:61
korrosionsskydd 3:6
krigsmaterielinspektionen0:61
kringgjutningav r<ir 3:34,3:55
krympsprickor 3:54
kulvert som reservutging 2:364
kArnvapen 0:1

L
lagar och bestiimmelser 0:4
landsting l:20
last
- ekvivalentstatisk 3:1
- fall 3:2t, 3:22,3:23,3:24,3:25
-fdrutsdttningar 3:2
- statiskersdttningslast0:7, 3:1
lastfcirdelningsplit(fdr monterbar pelare) 3:43
limning 3:352
luckor, godkdnda 2:32
luftintag 4:l2l
luftningsanordning,avlopp 4:224
luftstam 4:224
luftdvertryck 4:Il
lAneunderlag l:43
l6rstill dorrar 2:32
lAsbarbrytare 4:414
liige 2:21
- lAgemed hiinsyn till farlig verksamhet,6versvdmningsrisk 2:25
ldnsstyrelse0:32,l:20, I:3t,l:4, l:7
ldttklinker 2:61
lcidning,ror 4:214
lcistaebartroskel 3:56

M
material
- brandtekniskakrav 2:62
- i skyddsrum 2;6
190

- dimensionering 323
medelgrundvattennivA 2:252
mellanbjiilklag 3:34, 3:51
militdra anldggrringar,kungdrelse O:47
miljdklass 3:6
mineralull 3:4L3
minsta tjocklek och armeringsmingd 3:34
monterbar pelare 3243
monterbartgasfAng 2;133,2:43,4tll, 4:13
montering,skyddsrumsmateriell:52
motfyllning 2:366
-reservutgAng 2:366
- skyddsrum 3:24,3t34
myndigheter 0:3
milning 0:61,3:6

o
ofdrdndrad skyddsf<irmAga l:52
oljeforrAd 2:251
organisationoch finansiering 0:2
ortskoefficient, bostadsstyrelsen l:42
ovanliggandebyggnad
- hdjd 3:25
- raslast 3:25L

P
panncentral 2:251
pantvirde l:43
pelare
-betong, 3:331,3:51
- monterbar 3:43
permeabilitet 2:252
pennanentgasfAng 2:t33,2:42
planering 2
planeringsbestimmelser 0:481
planform, skyddsrum 226
plint 3:322
produktionsbestemmelser 0:482
proppning av rcirledning 4:2L4
provning av skyddsrumsventilation och gastathet t:3L, 4:14,bilagaE
prtivning av skyddsrumserende l:2
publiceringav TB 78 0:51
puts 2:6I
pAgjutning 3:55
pAllast 3:322
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R
radiator 4:3
radioaktiv strilning (se joniserandestrllning)
raslast O:7,3:1, 3:21,3:25,3:42
-dimensionerande 3:253
- frln intilliggande bYggnd 3:252
-frln ovanliggandebYggnad 3:251
-raslastfall 3:25
- reduktion av 3:253
rasmassor0:7, 2"33,3:t, 3:25
rensrdr 4:225
rensdppning 4:225
reservutgAng 2236
- allmiint 2:361
-motfyllning 2:36
-placering 2:363
-stigschakt 2:365
- storlek och igensettning 2:362
- tunnel 2t364
ritningar,cfs Ot57,2;35, 3t351,3:43, 3:44'
4:443
rostskydd 3:6
rumshdjd 2:27
rdrelsefog 3:531
rorledning
- antal 3:241, 42212
- centrumavstAnd 4:2ll
- fcir hetvatten under tryck 2:251, 4:216
-fcirstdrkt 4:224
- genomfdring, gastit 4:214
- genomgAende 4:2L2
- ingjutning 3:55
- i utrymningsvdg 4:216
- installation for vatten och tryckluft 4:21
- isolering 4:2L5
- installation 4:2
- kringgjutning 3:34
- material och dimension 4:213
- proppning 4:2L4
-stangventil 4:2ll
-tappstdlle 4:217

s
samlingsbrunn 4:222
situationsPlan L:11
sjukvirdsmateriel 5:142
skivkonstruktion 3;33
skjutbart vaggelement 2:35

skjutspik 3:352
skjuvarmering 3:331
skyddandeviigg och bjiilklag 2:5,3:4L
skyddat liige 3:41
skydds-ddrr 2:31,2:32
-filter, FAG-filter 4:ll, 4:124
- f d r m i g a 0 : 7 , 1 : 5 1 ,l : 5 2 , 3 : l
-lucka fOr rensdPPning 4:225
- plit 2:32,2'.34
skyddsrum 0:7
- allmAnt 0:1
- antal platser 2:12
- area per plats 2:132
- avstAndmellan skyddsrumsgrupper 2:24
-brandtekniska krav 2:62
- bruksarea
- drift O:7
-dorr 2:32,2:33
- finansiering l:4
- fcirbindelseinom 2:28
-i flera viningar 2:22
-i grupp 2:23
- iordningstiillande 0:7, t;52, bilagaD
- i flera viningar 2:22
- ldge och form 2:2
- liige med hinsyn till farlig verksamhet 2:25
- materiali 2:6
- minneslistavid slutbesiktning,bilaga B
- planform 2:26
- ritning 1:34,bilagaD
- rumshcijd 2:27
-schablonkostnad L:4
- slutbesiktning 1:33
- storlek 2;l
- tak 3:24,3:34
- tillgiinglighet 2i2l
- utrymmesbehov 2:13
-vArd och underh&ll l:6
- 6ppningar 2:3
skyddsrumsbeskedO:2,l:l
-giltighet 1:13
- innehill t:12
skyddsrumsdrift 0:7
skyddsrumsersdttning1:4
skyddsrumsfcirordningen 0:45
skyddsrumsforrid 5:15
skyddsrumsgrupper,avstind mellan 2:24
skyddsrums191
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- omrAde 0:1
-ort 0:1
- ortsforteckning, bilaga A
-plan 0:1,0:45
skyltar 5:2
skdrmviigg 2:7
slutbesiktningav skyddsrum 1:3, bilagaB
slutbesiktningsbevis1:33
speciellabyggnadsdelar3:4
splitterskydd 3:4L2,4:L32
statisk raslast 3:25
statligtbostadslAn l:43
stegjiirn, stege 2:363
stigschakt 2:365,3:34
- reservutgAng
med 2:365,3:24,3:34
storlek 2:I
storleksbegrdnsning2:ll
strilningsskydd 2:321,2:34,2:362,3tI
str<imstdllare 4:444
sttingventil
-avlopp 4:224
-golvbrunn 4:222
- rdrledning 4:211,4:216
stcitvigsventil 4:11,4:123
svetsning
- armering 3:3I
- r<ir 4:214

T
takbjelklag
- anslutandefdrsterkt utrymningsvig 3:5
- anslutandeskyddandetak 3:5
- i skyddsrum 3:24,3:34
tallriksventil 4:l3l
tappstelle 4:217
- utrustningvid 5:13
tegel 2:61
tekniskabestiimmelser 0:483,0:5
tekniskanomenklaturcentralen0:,7
telefonledning,genomfdring 4:47
temperatur 4;3
terminologi 0:7
tillgiinglighet 2:21
tilluft 4:L2
tillufts- don 4:127
- kanal 4:Ll, 4:127

r92

tillAtnapAkdnningar 3:32
torrklosett
- antal 2:7
-area 2:134
- kiirl 5:11
- mellanviigg 2:7
- plastsick 5:11
- skdrmvdgg 2;7, 5:lI
-ventilation 4:13t,4:132
transformator 2:25I
trapplopp, fcirstiirkt utrymningsvdg 2:5
tryck 4:11
tryckkdrl 2:251
trdskel
- ingjuten 2:321,3:56
- lcistagbar 2:321,3:56
tunnel reservutglng 2:364,3:24,3:34
tvlskiktsgolv,riverskikt 3:34,3:353
wivAningsskyddsrum 2:22
typbevis 0:6
typgodkinnande 0:6, bilagaC
typografi 0:53
typritningarcfs 0:57, 2:35, 3:351,3:43, 3:44,
4:443
tdckning dver stigschakt 2:365
tithetsprovning 4:14, 4:21t, bilagaE
tdtningsfldns 4:12, 4:L3, 4:214,4:224
tdtningslist,l6s 5:15
tetorter, bilaga A

U
undantagfrAn bestdmmelsernal;7
undercentral 2:251
uppstigningslucka 2:365
ursparningfdr trdskel 3:56
uteluftskanal 4:122
utrustning 5
- fcirvaring 5:15
- tappstdlle 5:13
- torrklosett 5:11
- vattenkirl 5:12
- dvrigt 5:14
utrymme under golvplatta 3:24I
utrymmesbehov 2:I3
utrymningsviig
- fcirstiirkt 2:52,3:25,3:42,3:52
- trapplopp 2:5
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vapenlast 0;7,3:1,3:21,3:24
- mot golvkonstruktion 3:241
vapenverkan 0:7, 2:6I , 3tl , 3:2, 3:351
varmfdrzinkning 3:6
vatten, rdrinstallation 4:2
vattenkdrl 5:12,2:136
vattentryck 3:24
ventil, avstdngning 4;2L6,4:222,4:224
ventilation 4:l
-i fred 4zt5
- frAnluft 4:L3
-tilluft 4:12
- provning 4:I4
- systemftir skyddsrumsdrift 4:11
-Oppningar 4:15
ventilgrop 4:224
verksanldggningar,kungdrelsenom civilfdrsvar 0:46
verktyg 5:t44
WS-installation, byggnadslov l:21
vird och underhlll, ansvarfdr 1:6
vdgg, minsta tjocklek och armeringsmiingd 3:34
- icke biirande 3:44
-gemensam 2:23,2:34,2:36L,2:4L,2'-52,
3;24,3:34, 4t4ll
viiggelement,skjutbart 2:35
vigguttag 4:45
viirme 4:3
virmeisolering 2:63
- 161 4:2L5

4:217
Atersugningsskydd

A
indringar och tilliigg av TB 78 0:56

O
dppningar 2:3
-allmiint 2:31
- avstAndmellan 2:322
- dtirrar och luckor 2:321
-fredsventilation 4:15
- f<inster 2:3
-i gemensamviigg 2:34
- igensdttningar 2:321
- i stomme 3:33
-reservutging 2:36
-skjutbart vdggelement 2:35
- skyddsplat 2:321
- storlek 2:32L
riverbetongskikti Feskiktsgolv (6verbetong) 3:A,3:5L,3:353
risk fdr 2:252
Oversviimning,
6vertrycksmdtare 4;11,4:L26
dvertrycksventil 4tll,4:t32

Y
ytbehandling 3:6
ytbehov 2:I3
ytskikt 2:6
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Tekniska
bestdmmelser
for

SKYDDSRUM
Kapitel3A
Byggnadskonstruktioner

Civilforsvarsstyrelsen

1982-10-12
Civilf<irsvarsstyrelsen

CFS 1982:2,{16

meddelarhdrmedmed stcidav 16 och 34 $$ skyddsCivilfcirsvarsstyrelsen
fdr skyddsrum
rumsforordningen,alternativakonstruktionsbestdmmelser
"Tekniska bestdmmelser
frir skyddsrum- kapitel 3A".
Kapitel34,anvdndstillsammans
medavdelning2,Ai SBNochddri iberopade
publikationeroch baserassilunda pa ett nytt last- och siikerhetssystem.
Kapitel 3,A.innehiller fcireskrifter,exempelpi lcisningaroch metodersom
uppfyller kraven i fcireskrifternasamt allmdnna rid och kommentarer fcir
i skyddsrum.
dimensioneringav byggnadskonstruktioner
"Tekniskabestiimmelser
for skyddsrum- kapitel3,A" har beteckningen
CFS
forfattningssamling.
1982:2 At6 i civilfcirsvarsstyrelsens
"Tekniska
Kapitel 3,A.fir tilliimpas i stiillet fcir kapitel 3 i utgiva 2 av
for skyddsrum"(TB 78)frAnden 1 november1982tills vidare.
bestiimmelser
Avsikten dr att dessabestdmmelser
helt skallersdttakapitel3 i de tekniska
bestdmmelsernafcir skyddsrumndr bestiimmelserbaseradepi nya siikerhetsprinciperutarbetatsinom hela konstruktionsomridet.
"kapitel 3A", har skettefter samrAdmed statensplanverk
Utarbetandetav
samt andra myndigheteroch organ.
CIVILFORSVARSSTYRELSEN
Gunnar Gwtafsson
Carl-Henrik Persson

INNEHAI,T,
Inledningtill kapitel 3,{
Byggnadskonstruktioner
Frirtext
:l
Allmiinna krav pi skyddsfdrmAga
Lastfcirutsiittningar
:2
:21. Aktuella lastkombinationer
:22 Lastkombination vid skyddsrums
fredsanviindning
:23 Lastkombinationvid
skyddsrumsdrift
:24 Vapenlastkombination
:241 Vapenlast mot golvkonstruktion
:25 Raslastkombination
:25I Raslastfrin ovanliggandebyggnad
:252 Raslastfrin intilliggande byggnad
:253 Dimensioneranderaslast
Materialoch dimensionerine
:3
:31 Material
fdr
:32 Dimensionerinesvairden
hillfasthet
:32I Allmilnna krav
:322 Grundp6kiinningaroch pillaster
:JJ
Biirande system
:331 Genomstansning
:34 Betongtjocklek och
armeringsinnehill
:35 Infiistning
:351 Allmdnna krav

3A
:0

7
9
9
9
9
9
10
10
10
l1
12
13
L3
14
15
15
15
15
1.6
16
t6
16
18
18

Dimensioneringav infiistning
BeliiggningpAgolvkonstruktion
Speciellabyggnadsdelar
Skyddandevdggoch bjiilklag
Allm?int
Skyddav begriinsningsvdgg
eller dorr
:413 Skydd av begrdnsningsviigg
mot farlig verksamheteller vara
:42 Frirstiirktutrynlningsviig
:43 Monterbarpelare
:44 Icke biirandeinnervdggar
:5
Konstruktionsutformning
:51 Anordnande av armering och
anslutningav konstruktionsdelar
:52 Till skyddsrumanslutande
konstruktionsdel
:53 Fogar
:531 Allmiinna krav
:532 Vertikal gjutfog
:533 Horisontellgjutfog
:54 Atgarder mot krympsprickor
:55 Ingjutningsgodsochrtirledningar
:56 Hiltagning och ursparning
Korrosionsskydd
:6
Bilaga FA Konstruktionsexempel
:352
:353
:4
:41
:4Il
:412
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2l
2l
2l
2I
22

22
22
22
z5

24
24
27
27
27
ZI

29
29
30
3Z

32
35
91

BYGGNADSKONSTRUKTIONER

3A

Foreskriftermarkerasmed en kvadrattill viinsterom varje textrad.
Exempelpi lcisningaroch metodersamt allmdnnarAd saknarkvadrater.
Kommentarermarkerasmed viinsterindrag.

:0

FORTEXT
Den byggandehar frihet att antingen tilliimpa kapitel 3 eller 3,{ vid
Om kapitel3 anviindsgiillersamtidigtavd2
dimensionering.
skyddsrummets
i SBN. Om kapitel 3,{ anviindsgiiller i stiillet avd 2A i SBN.
ALLMANNA KRAV PA SKYDDSFORMAGA
!
!

n

som ingir i skyddsrum,tillhorandegrundkonstrukByggnadskonstruktion
tion ochanslutandekonstruktionskallanordnassi att avseddskyddsfdrmiga
erhills.
Kravet ansesuppfyllt av en armerad,massivbetongkonstruktionanordnad
med de
enligt SBN avd2A och BBK79 och diiri iberopadebestiimmelser
Annan konstrukkompletteringarsom angesi foreliggandebestiimmelser.
tion som ger minst lika gott skydd kan godtas efter siirskild prdvning.
3 enligt avdelning2A i
hiinfors till siikerhetsklass
Skyddsrumskonstruktioner
SBN vad avser skyddsrumsfunktionen.
Foreskriften giiller skyddsrumsfunktionen.For skyddsrummetsfredsanviindning giiller SBN, vilket bland annat kan innebiira annan sdkerhetsklass.
Kravet pA skyddsformigainnebiir att skyddsrummetskall ge avsett
skydd mot samtliga de verkningar som innefattas i begreppet
vapenverkan.Med hiinsyntill skyddmot stotvegoch rasstiillskrav pi
fcirmiga hos skyddsrumoch lastupptagande
vissenergiupptagande
joniserandestr6lningoch
pi
mot
splitter,
metsstomme.Kravet skydd
golv,
varaav lAmpligtmaterial
viiggar
tak
miste
medfor
att
och
brand
och ha tillriicklig tjocklek. Kravet pA skydd mot BC-stridsmedel
medfor krav pi visstiithet hos skyddsrummet.
gerdynamiskpiverkan pi
byggnadsmassor
Stotvigoroch nedrasande
bedomstillAngivna statiskaekvivalentlaster
skyddsrumsstommen.
sammansmed krav pi minstatjocklekar,minstaarmeringsmiingder,
material m m ge konstruktionenavseddskyddsf<irinigamot dessa
piverkningar.
For att underliittatilldmpningenav kapitel3A redovisastre konstruktionsexempeli bilagaFA.

:z

LASTFORUTSATTNINGAR,

:21

Aktuella lastkombinationer

tr
!
!

Skyddsrum och ddrav bertirda delar skall dimensionerasfor foljande
lastkombinatiovid fredsanvdndning,
lastkombinationer
lastkombinationer:
och raslastkombination.
ner vid skyddsrumsdrift,vapenlastkombinationer
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Samtliga laster i kapitel 3,A, anges med sina karakteristiskaviirden.
Partialkoefficienter for last viiljs som fcir olyckslastenligt SBN avdelning
21^.
Raslastoch vapenlastkombinerasinte.

:22

Lastkombinationvid skyddsrumsfredsanviindning
Skyddsrumdimensionerasfor vid fredsanviindningupptrddandelaster
enligtSBN.

Lastkombinationvid skyddsrumsdrift

:23

!
!

tr
:24

Golvbjiilklag i skyddsrumskall dimensionerasi brottgriinstillstAnd
enligt
SBNmeden vertikalutbreddbundenlastfrin skyddsscikande
av 3 kN/m2.Fri
last och krav i bruksgrdnstillstindbehoverinte beaktas.

Vapenlastkombination
!

tr
tr
n
!

tr
tr
tr

Vapenlastkombinationbestir av jiimnt utbredd vapenlastenligt tabell
3A:24,last enligt :23 ochlast enligt SBN med vanligalastviirden,dock inte
vindlast.Vapenlastriktad mot respektivefrAnskyddsrum2irskildalastkombinationer och fcirutsiitts ddr annat inte anges var fdr sig piverka hela
plan. Vapenutsidaoch vinkelrdttmot konstruktionsdelens
skyddsrummets
last betraktassom bundenlast.

Vapenlastpi till skyddsrumanslutandekonstruktionsdelbeaktasinte. Dock
skall vapenlast pi anslutandeskyddsrum beaktas vid dimensionering av
U gemensamviigg mellan skyddsrumoch tillhorande grundkonstruktion.Last
! enligt:23 som ar motriktad vapenlastenmedriiknasinte. Tillfiillig civerlastpi
tr mark av t ex trafiklast eller egentyngdav rasmassorbehciverinte beaktas.

!

Tabell 3A:24 F6reskrivnavapenlaster
Konstruktionsdel

Skvddsrumstak.
bidlklaemellan
Skyddsrumovaripi va-randraa)
Begrensningsvdss
u"ranmorfvllni;sb)
med motfi,llninsb)
gemensanivaggimellanskyddsruma)
Golvkonstruktion
Tunnel och stigschakti reservutgingc)

Vapenlastriktad
moi s\yddsrum
kN/m2'

frin slyddsrum
'
kN/m2

50

8

8
50
25
0
8
100
Lastantaganden
enlist :241
0
S0

a)' Konstruktionsdelen lir yttre begriinsning fcir vardera skyddsrummet, dvs lasterna beaktas vid dimensionerine-av bida-skvddsrummen.
b) Vid delvis motfylld viiqg och iluttande mdrk, se fieur 3A:24.
q i m e n s i o n e r a s T o re n k r a f t a v 2 0 0 k N v e r c i' A n s l u t n i n s e n t i [ l b e e r i i n s n i n q s v d q d
kande i vdlgens plai men i 6vrig-imed godtycklig riktning.

10
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Detutqn motfyttning
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H
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tr
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Figur 34:24. Vapenlast vid delvis motfylld viigg och sluttande mark'
Fyllningenshojd riiknastill den liigstapunkteninom 2 m frAn skyddsrumsveggen.
inverkansom <iverlastpi mark iir for motfylldavdggar
Vapenlastens
i tabell 3A:24.For golv dr dennainverkan
beaktadgenomlastvdrdena
beaktadi :24!.
Vapenlastmot golvkonstruktion

;241

tr
tr
I

for en uppitriktad utbreddvapenlast.
Golvkonstruktionskalldimensioneras
grundliiggningsmeVid bestiimningav dennabeaktasmarkensegenskaper,
tod och risk for luftrum under konstruktionen.
Foljande indelning i fyra huvudfall for bestiimning av vapenlast pi
golvkonstruktiongodtas.
Om undergrundinom ett djup av 5 m under golvplattanbestir av material
fallet.
som kan hiinforastill olika huvudfalltillkimpasdet ogynnsammaste
under sammaskyddsrumfirr
vid varierandegrundliiggningsforhillanden
olika huvudfalltilliimpasfcirskildadelarav golvplattan.Viirmeisoleringeller
undergolvplattap6verkarinte val av huvudfall.Detta galler
driineringslager
iiven vid utbyte av tyngre material som sand eller grus mot ldttare, t ex
liittklinker eller slaggprodukter.
undersida'EgentyngVapenlastenverkaruppit mot konstruktionens
vapenlastfalletden fir diirftir frinriiknas i
EventuelltvattentrYckadderas.
Huvudfall 1
Till huvudfall L hiinforsgolvkonstruktion:
a) direkt pi berg, spriingbotten,pi fyllning av sprdngsteneller
b) pi grus, fast lagrad grov- och mellansandeller pi fyllning ddrav med
iin 1,0m under den marknivi som omger
storre grundliiggningsdjup
'
skyddsrummet.
vapenlast'
inte
av
1
belastas
huvudfall
enligt
Golvkonstruktion
1I
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Huvudfall 2
Till huvudfall 2 hiinfors golvkonstruktion :
a) pi grus, fast lagrad grov- och mellansandeller pi fyllning diirav med
grundliiggningsdjup
mindre dn eller lika med 1,0m under omgivande
marknivf,Leller
b) pi l6st lagradgrov- och mellansand,finsandeller silt diir luftrum under
golvplattanpi grund av siittningarinte kan befaras.
Golvkonstruktionenligt huvudfall2 belastasav en vapenlast10 kN/m2.
Huvudfall 3
Till huvudfall 3 hdnfcirsgolvkonstruktionpi lera diir luftrum under
golvplattanpi grund av siittningarinte kan befaras.
Golvkonstruktionenligt huvudfall3 belastasav en vapenlast
9:50+r'd-6'cu(kN/mz)
dock minst 10 kN/m2 och hciest50 kN/mz
Beteckningar:
I

medelvtirdetav leranstungheti kN/m: ovan grundldggningsniyin

d det stdrstaavstindetmellangolvplattansgrundliiggningsnivioch omgivandemarknivi i meter
i kPa inom ett
cu medelvdrdetav den odrdneradeleransskjuvhAllfasthet
djup av 0,7 ginger golvplattansbredd.
Huvudfall 4
Till huvudfall4 hiinforsgolvkonstruktion:
a) diir luftrum under golvplattankan befarastill fdljd av siittningeller
b) dar utrymme anordnasunder golvplattanmed undantagfcir
1) kulvert som dr dimensionerad
for en utatriktadutbreddvapenlast
av 50 kN/mzoch som har mimimidimensionersamtminimiarmering som reservutgingstunnel
2) hrigst 5 ledningar under skyddsrumsgolvmed hogst 150 mm
inviindigdiameteroch centrumavstindminst 1,0 m och
3) ledningarunder skyddsrumsgolv
i liigst tryckklassPN 4
Golvkonstruktionenligt huvudfall4 belastasav en vapenlast50 kN/m2.
Dessutombeaktasvid huvudfall4 en lastkombinationmed vapenlastriktad
mot tak och begrdnsningsvdggar
i skyddsrummetmen ingenvapenlastmot
golvet. Denna lastkombinationkan vara dimensionerande
f<ir grundkonstruktionen.

:25

Raslastkombination
!

tr
!

tr
!

t2

Skyddsrumoch fcirstiirkt utrymningsviigskall dimensionerasfcir den verkan
som uppstAr om ovanforliggandeeller intilliggande byggnad rasar pA
skyddsrummet.Om ovanf<irliggande
eller intilliggandebyggnadshojd inte
overstiger 6 m rZiknat frin skyddsrumstakets
overkant behciver denna
piverkan inte beaktas.

Kap3,t
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!
!

tr
!

tr
tr
tr

3:2

Forstiirkt utrymningsvdg skall dock alltid dimensioneras for en raslast av
minst 50 kN/m2.
Verkan av ras pi kringliggande mark och pa till skyddsrum anslutande
konstruktion beaktas inte. Dock skall verkan av ras pi anslutandeskyddsrum
beaktas vid dimensionering av gemensam viigg mellan skyddsrum och
tillhorande grundkonstruktion.
Verkan av ras frAn intilliggande byggnad skall beaktas intill avstindet h/3
frin byggnaden. Byggnadshojden (h) beriiknas som hushojd enligt byggnadsstadgan, men hcijden riiknas frin skyddsrumstakets overkant.

Framtida byggnad skall beaktas i de fall sidan kan fcirutses,t ex genom att
D den dr angiven i stadsplan.

tr Verkan
!

tr
!

av ras frin ovanliggande och intilliggande byggnader skall beriikningsmdssigt antas kunna ftirekomma samtidigt pA skyddsrummet. Dock
adderas inte verkan av ras frAn olika byggnader som bertir samma del av
skyddsrummet.
Det godtas att verkan av ras beaktas som en ekvivalent statisk raslast med
vertikal riktning pi skyddsrumstak enligt :25I - :253. Raslastkombination
utgors diirvid av raslast, last enligt :23 och last enligt SBN med vanliga
lastviirden, dock inte vindlast.

:251

Raslast frin ovanliggande byggnad
Raslasten (q") frin ovanliggande byggnad fir berdknas som
r\
q" : 1.4 '+'
Vh, (kNlm:;
A

Beteckningar:
A skyddsrummets area under huskroppen inklusive begrdnsningsviiggar
(m2)
Q egentyngd (kN) jamte nyttig last hos den del av byggnaden som ligger
ovanfor arean A
h, vertikalt avstAndi meter mellan byggnadenstyngdpunkt (angreppspunkten fcir Q) och skyddsrumstakets overkant. Tyngdpunkten berdknas fcir
den del av byggnaden som ligger ovanf<ir skyddsrummet.
Fcjr hus med jiimn massfordelning som normala bostads- och kontorshus fir
h, sdttas till halva byggnadshojden.
Nyttig last fir reduceras enligt SBN:s regler ftir lastkombination vid
lastnedriikning.

:252

Raslast frin intilliggande byggnader
Raslasten (q') frin intilliggande byggnad fir beriiknas som

9r = 3,oVTl(kN/m2)
Beteckning:
i meter hos befintligeller planeradintilligh1 den stcirstabyggnadshojden
gande byggnad. Byggnadshojdenhi rdknas frin skyddsrumstakets
overkant.

t3
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Raslastenfrin intilliggandebyggnadfir ber2iknas
enligt :251om egentyngd
och nyttig lastiir kiindaeller tillfcirlitligtkan anges.D?irvidberiiknaskvoten
for den del av intilliggandebyggnadsom iir
Q/A som genomsnittsviirdet
beliigenndrmareskyddsrummetan hi/3.
Framtida byggnadsh<ijd erhills ur stadsplaneller annan detaljplan tiver
omridet.

:253

Dimensioneranderaslast
Dimensionerande
raslastqoberiiknasenligt reglernai figur 3A:253somdet
storstalastvdrdetinom respektivelastytafor inverkanfrAnovanliggande
och
intilliggandebyggnader.

0 m - D i m e n s i o n e r o nrdoes t o s t q 6
rdde

n
%
N

w

q0

( Q 0r e d)

d e n s i o r s t a o v q 0 o c h Q 1 ( Q g p s 6o c h Q l r e d )
den storsto ov q0 ochA2 (Qgpg6 och gZred)
d e n s i b r s t o o v Q 0 , Q 1o c h Q 2 1 Q g 1 p 6Q, j r e d o c h Q 2 r e d l

Figur 3,A.:253.Bestiimning av byggnadshtijd h och dimensionerande raslast
q6. Raslast frin hus 0, 1 och 2 betecknas qo, qr respektive q2. Vdrden inom
parentes avser last pi bjalklag.
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Fcirviigg, pelare,balk och grundkonstruktionfir raslasteninte reduceras.
F<irbjiilklag fir raslastenreducerastill q."6.
For berAkningav q."6giiller:
h

grea:g.sdAb<n
grea=gdAb>n
Beteckningar:
q raslastenligt :251 och :252 for ovanligganderespektiveintilliggande
byggnader
b det minsta avstindet i meter mellan upplagslinjernahos betraktad
bjiilklagsdel.Upplagenskall till minst 707outg<irasav bdrandeviiggar
for oreduceradraslastq. Del av upplagslinje
eller balkardimensionerade
som inte iir understoddpA detta siitt fir ha en ldngd av hogstb/3, dock
godtas1,5 m.
i byggnadvarifrin q hiiror. For
n antaletvAningarovan skyddsrumstaket
byggnadveljsn = l.
intilliggande
Reduktionav raslastbn bjalklagmotiverasav att krafter sorhbyggs
dverfor visslast direkt till stod.
upp i rasmassorna
MATERIAL OCH DIMENSIONERING

:3
:31.

Material
skallutforaspi sidant siitt och av sidant material
tr Skyddsrumskonstruktion
erhAlls.
skyddsfcirmiga
att
avsedd
!
II med ballast av
K25 och utfcirandeklass
Betong i liigst hallfasthetsklass
naturligt stenmaterialgodtas.
Armering av varmvalsatstil av kvalitet hcigstKs 60 eller Ks 605 godtas'
av armeringgodtasinte. Golvkonstruktionvid huvudfall1 sominte
Svetsning
upptargrundtrycksomuppkommerav vapenlastellerraslastsamtoverskikti
tviskiktsgolvfir dock utforasmed annanarmering.
t ex Ps50' Ns 50 och Nps 50, har
armeringskvaliteter,
Kallbearbetade
liten tojningsformigaoch fir diirfor inte anvdndasi konstruktionsom
utsettsfor vapenlasteller raslast.

'.32

Dimensioneringsviirdenftir hillfasthet

:321

Allmiinna krav
!
!
!

vid lastkombinationvid skyddsrumsdriftskall partialkoefficienteroch
for brottsgriinstillstindi allmiinhetenligt SBN tilliimhallfasthetsvdrden
pas.

!

tilliimpasde hAllfasthetsoch raslastkombination
Vid vapenlastkombination
enligt SBN. For
gdller
vid
olyckslast
som
partialkoefficienter
vdrden och
med beteckformler
angivna
dock
nedan
skall
draghillfasthet
armeringens
ningar enligt BBK 79 till?impas.Vidare fir for icke skjuvarmeradbetong-

n
I

tr

15
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! platta nedan angiven formel for betongens formella skjuvhillfasthet
a tilliimpas.Formeln iir inte tilliimplig vid genomstansning.
n f,t = 1,1 . frt

frr < 390 MPa

! f,, : 0,9 . frr

fyr : 590 MPa

! fn = 6(1 + 50a) . 0,5 . f"r
:322

GrundpikAnningarochpillaster
Grundkonstruktionerbehandlasinte i SBN avd2A. Dimensioneringutfors
diirfor enligt kapitel 3 i TB 78, utgiva 2 och avdelning2 i SBN.
Biirande system

:33

! Bdrande systemoch byggnadsdelarfcir skyddsrumskall utformas si att
tr avseddbtirfrirmiga,deformerbarhet,sammanhillning,stabilitetoch energitr upptagandeformiga erhAlls.
! Oppning i skyddsrumsstommeskall anordnassA att foreskrivenlast kan
n upptas av stommen. Kring oppning skall anordnas erforderlig fcirstiirkLl mng.

n
!
D
I

Skivtonstruktioneller annanliknandebiirandekonstruktionhelt eller delvis
utanfor skyddsrummetfir inte utnyttjasf<ir att bdra skyddsrumskonstruktionen. Vdgg eller pelare under skyddsrumfir dock utnyttjas om de
ftir horisontellvapenlast+50 kN/mz.
dimensioneras
Momentfcirdelningi plattor bcir viiljas sAatt stodmomenteninte tiverstiger
fiiltmomenten.
Hiinsyn till kravet pi deformerbarhet och sammanhallning hos
konstruktionen har tagits genom de ftiljande reglerna fdr dimensioneringmot genomstansning,minstaoch stcirstaarmeringsmdngdsamt
skarvningoch fcirankringav armering.

:331

Genomstansning
!
E
tr
E

:34

Dimensioneringskall utforas enligt BBK 79 eller Betonghandboken.
Eventuell skjuvarmeringutfcirsmed nedbockadestiingereller pA likviirdigt
satt. Diirvid skall summanav de vertikala komponenternatill krafternai
skjuvarmeringenuppgi till hela pelarkraften.
Betongtjocklekoch armeringsinnehill

!
!
!

Betongkonstruktion
skallvaramassivoch ha en minstatjocklek enligttabell
34:34. Betongkonstruktionen
skallarmerasi tva vinkelratariktningarenligt
tabell 3A:34 med ett armeringsinnehillErinom grdnserna

.
f1 emin: 0,01 (fcck+ 4Oxfyk+ 100)
diir
E Q-ux: 0,15 f".1/fn1,

76
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E f""1dr betongenskarakteristiskatryckhillfastheti MPa,
D fr1dr armeringenskarakteristiskastrdckgriinsi MPa, dock
tr hdgst390 MPa.
D For konstruktionerarmerademed slutnabyglar fir p-u* multiplicerasmed
rt (l + 250o.)
2(h" +- b")A'med
n ddr o.. beteckningar
enligtfigur 3.A:34a.
b . d . s

b v = b y g e t n sb r e d d
h v = b Y q e t n sh b j d
b = botkbredd
d = effekiiv hiijd
s = b y g t o r n o cs e n t r u m ovstdnd
A v = o r e o no v e n b y g e-t
s t d ng

I

!

Figur 3A:34a.Beteckningarfor beriikningav pn.

Tabell 34:34. Fdreskriven minsta tjocklek och minsta armeringsmingd

Konstruktionsdel

Minsta
tiockli:k mm

300
Skvddsrumstak
FoistArkttakbiiilklaeoverutrymninqsvdq200
Biiilklae mellahskyildsrumoianpi iaraidra 200
i tv?vininesskyddsrum,
Mellanbialktas
150
skvddlndebialklas
100(200)a)
Golikonstruktion.hlvudfall 1

fdr betongkonstruktioner'

Minimiarmerins
BeriiknaspA
Placering
bAdakanter effektiv hoid
underkant effektiv h<ild
b6dakanter effektiv h6jd
underkant
dverkant

effektiv hoid
effektiv h6jd,
dock minst

100mm
effektiv h<ijd
skikttjockleken

Golvkonstruktion, huvudfall 2-4
Overskikti tvaskiktssolv
Besriinsninqsviiqq
- u"tanmotlvllniisb)
- med motfvllninsb)eller skyddad
- semensaniviisimellan skvddsrum
Inierviigg.i skyifclsrum.b?irandeviigg
r IorstarKtutrvmnlngsvag,
skvddandevii'ss
med
Stigsthaktoch rEiervutgingstunnel
- rlktansuliirt tviirsnitf
- cirklulnrttvarsnitt
Balk. oelare
Kapitai, forstiirkningsplatta,kontrefort

200

overkant
centrisk

350
2m
400

bdLdakanter effektiv hoid
bida kanter effektiv hriid
bida kanter effektiv h<ijd

150

centrisk

viiggtjockleken

150

I'o

bida kanter
centriskt
bAdakanter
se :51

Kringgjutning av ror

100

se :55

200 mm
2fi) mm
effektiv hoidct
tiockleken,dock
ririnst 100 mm
200 mm

a)' Tjocklek 200 mm giiller for del av bjiilklag som medriiknas ftir upptagande av grundtryck
frhn vapenlast ellei raslast.
b) Vid delvis motfylld viigg och sluttande mark, se figur 3A:34b.
c) Bygelarmering beriiknas pi 150 mm.

t7
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3 Figur 3A:34b. Minsta viiggtjocklekvid delvis motfylld viigg och sluttande
I mark. Fyllningenshtijd riiknas till den liigsta punkten inom 2 m frAn
3 skyddsrumsviiggen.

!
!
!

Fdltarmering fAr inte avkortas eller utglesas.Storsta avstind mellan
iir 400mm. Oarmerattiickandebetongskiktmot
parallellaarmeringsstdnger
skyddsrumsinsidafir vara hcigst50 mm tjockt.
har bestiimtsbl a med
Minsta tjocklek och minsta armeringsmdngd
hiinsyntill skyddetmot joniserandestrilning, splitter,genomslagav
samtandrabelastningarsom inte
enstakanedfallandebyggnadsdelar
beaktas beriikningsmiissigt.Foreskriften om minsta och storsta
seghetoch
armeringsinnehillavser siikerstiillakonstruktionsdelars
deformerbarhet.

:35

Infistning

:351

Allmiinna krav
!

tr
!
!
!
!
!

tr
tr

Beklddnad,beldggning,icke biirandeinnerviiggoch sAdaninredningeller
installation som inte demonterasi sambandmed iordningstellandeav
skyddsrumskall fiistas pi betryggandesdtt si att den inte slits loss vid
Kravet gtillerinom hela skyddsvapenverkanoch fdrorsakarpersonskada.
rummet oavsett var infiistningen sker. Kravet gdller iiven foremilets egen
styrkaoch sammanhillning.
Biirfcirmigan hos infiistning och sammanhillningenhos infiist foremil skall
skallgodkiinnasav
pAvisas
genomberiikningellerprovning.Provningsmetod
civilfcirsvarsstyrelsen.
frin hastigheFcirberiikninggodtasforutsiittningenatt konstruktionsdelen
rcirelsehos
Atergiende
stillastiende.
m/s2
till
med
1000
ten 15m/sretarderas
glidning
och
deformation
Plastisk
inte
beaktas.
behover
konstruktionsdelen
fir tillgodoriiknas.
och utformasenligt :352- :353godtas.
Infiistningsom dimensioneras
Monterbar pelare utformad enligt :43, icke biirande innerviigg utformad
enligt :44 och andra av civilforsvarsstyrelseneller fcirsvaretsforskningsan-
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staltsiirskiltgodkiindakomponentermedtillhorandeinfdstningsanordningar
enligt :35.
behoverdock inte dimensioneras
och radiatorer har civilfcirsvarsstyrelFrir t ex infiistning av lysr<irsarmaturer
sen tagit fram typritningar.

:352

Dimensioneringav infflstning
ftir en statiskdragkraftF
Infiistningdimensioneras
F : k'm (kN)
Beteckningar:
k koefficientenligt tabell 3A:352
m infiist massai kg
Kraften F fcirutsiittsangripa i foremAletstyngdpunkt och vara riktad
plan. Kraft frin ett forem6lf6r fordelas
vinkelriitt mot konstruktionsdelens
pi flera infiistningsPunkter.
diir karakteristiskbiirformiga inte angesi SBN avd 24
For infdstningstyper
utfors dimensioneringenligt kapitel 3.
eller i typgodkdnnande

Tabell3A:352. Koeflicient k samt hdgsta godtagna massa mmsxper infiistningspunktvid
olika infiistningstyper.

Infiistningstyp

H
1

2
J

A

5
6
7

Insiuten infiistning
SlXirundsGns
Skruv med huvud och bricka
Ankarskena med ftirankring
Inborrad infristning
Expanderskruv
Kemisktankare
Skruv ftist i fiberpluee,
nylonpluggeller i trlvirke
Annan inliistningstyp

f,-"*

k

k

Anm

g

0,4
0,8
1,0

40
25
15

1,0
1,0
1,0

10 |
5 l
3 I

1,0

0.1

Foremelmed total
massa>5 kg fiistsi
minst3infiiitningspunkter

StorlekenpA koefficientenk beror dels pi den uppbromsningsom
tojbarhet.
delspi infiistningens
konstruktionenf6r eftervapenverkan,
frin
pi
erfarenhet
grundar
sig
Storlekenpi m,u* och k i tabell 3A:352
massa.
stel
av
infdstning
forsok och avser
Ingiuten infiXtning
Infdstningtyp 1 - 3 utforsmeden ingjutenliingdav minst140mm, forankring
inte inriiknad, se figur 3A:352.
Infristning typ 1 utfors av sldt rundsting av allmiint konstruktionsstil' t ex
SSst611411som bockats90".
vid inf?istningtyp 3 fdrses skruvhuvudet med anordning som ftirhindrar
rotation, t ex tandadespir eller hakar.
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SKYDDSRUM

IF

I y p 2 S k r u v m e d h u v u do c h b r l c k o

Typ1 Stiii r u n d s t d n gm e dg o n g o d

t_*.

t

i

-..-_

l

.*-J

I

L d sm u t t e r
Skorvhytso

SKYDDSRUM
Ev m o n t e nr ig s p t d t
S p i k h d t2 + 2s t
A l t e r n o l i v t u t f b r o n d eo v i y p 1 o c h 2
m e ds k o r v h y t s o

],,,

I
t

SKYDDSRUH

.

l+a

SKYDDSRUM

Snitt A-A
T y p 3 A n k o r s k e n om e d f o r o n k r i n g

Figur 3,A':352. Ingjutna

infdstningar.

Inborrad infiistning
Infiistning typ 4-6 dimensioneras och utfcirs enligt forekommande typgodkiinnande och monteringsanvisningar, dock med ett minsta monteringsdjup
av 50 mm. Om det infiista foremAlets totala massa dr stcirre iin 5 kg fordelas
infiistningskraften pi minst tre infiistningspunkter. Infdstningarna placeras
om mojligt oregelbundet for att minska risken fcir att en spricka skall gi
igenom flera infiistningar.
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Annan infiistning
typ 7 hiinforsbl a infiistningmed skjutspik,skruvi plastplugg
Till infZistning
och fuktbestiindigtlim.
Beldggningpi golvkonstruktion

:353

Armerad overbetonggodtasgjutendirekt pi golvkonstruktionutan speciell
infiistning.
Oarmeradbeldggningsom uppfyller kraven i 2:61 godtasgjuten direkt pi
karakteristiskavdrde iir
golvkonstruktionom vidhiiftningshAllfasthetens
tjocklekf6r tillsammansmed
minstF enligt :352medk : 1,5.Beliiggningens
tdckskiktvara hogst50 mm.
konstruktionsbetongens
Oarmerad betongbeldggning utan speciella vidhiiftningshcijande
itgiirder kan normalt inte godtasmed hdnsyntill risken fcir okontrollerad forekomst av bompartier.
SPECIELLA BYGGNADSDELAR
:41

Skyddandevflgg och bjiilklag

:41.1

Allmflnt
! Skyddandekonstruktionskall tillsammansmed konstruktionsom ingir
tr skyddsrumge avseddskyddsformAga.

SKYDDSRUM
Skyddodbegriinsningsvogg
bjijtktog
v o q q (r )

b)I

=,:L

Pton

S k y dd o n d e
b j i il k l o g

S k y d d o n d ev c i g g

tr
!

Figur 3A:4I2 - a) Begrlinsningsviigg i skyddat l?ige
b) ND-dorr i skvddat liiee
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eller d0rr
Skydd av begrAnsningsvflgg

:412

tr Skyddsrumsvdggsom iir mindre dn 350 mm tjock och inte dr motfylld skall
n skyddasav en skyddandekonstruktionanordnadenligt figur 3A:412a.
t Viigg- och bjiilklag som skall utgora splitterskyddfor ND-eller NDD-dorr
n enligt 2:321skall anordnasenligt figur 3A:412b.
fl Skyddandeviigg fir vara beliigen hogst 5 m fr6n den del som skall
tr skyddas.
;; Oppning i skyddandekonstruktionfor ND-dcirr fir inte forekomma.Vid
g skydd av begrdnsningsviigg
fir <ippningari skyddandeviigg och bjiilklag
Begriinsningengiiller for varje viiggdeloch
l\Vo
av
arean.
a omfatta h6gst
p bjiilklagsdelfor sig, se figur 3A:412a. Oppning med splitterskyddande
! igensettningmedriiknasinte i 6ppningsarean.
kan t ex tillfredsstiillandefcirankrat
Som skydd av begriinsningsviigg
vdrmeisomedmellanliggande
av
betong
150mm tjockt fasadelement
leringutnyttjas.
Skydd av begriinsningsviiggmot farlig verksamheteller vara.

:413

Enligt2t25l godtasatt utrymme med farlig verksamheteller vara avskiljs
med en skyddandeviiggenligt tabell
begriinsningsviigg
fr6n skyddsrummets
3A:34.Oppning i denna skyddandeviigg godtasnormalt inte. Avst6ndet
och skyddandeviigg bor vara minst 100mm.
mellan begriinsningsviigg
Som fyllning i mellanrummetmellan vdggarnagodtast ex minst 100mm
tjock mineralullskivaavseddfor motgjutning. Gasbetonggodtasinte dA
dettamaterialiir fcirst1vt.Formstaggenommellanrummetgodtasendastom
vidhiiftning mot stageti den skyddandeviiggen forhindras.
,Aa

Ftirstdrkt utrymningsvdg
for raslastenligt :25.Den
enligt2:52dimensioneras
Forstiirktutrymningsvdg
fcir vapenlast.
behoverinte dimensioneras
se :34.
Betriiffandeminstatjocklek och armeringsmiingd,
Betriiffande forankring av armering, se :51.
Betriiffande anslutning till skyddsrummet, se :52.

Monterbar pelare

:43
!

tr
tr

Skyddsrummets tak och golv skall dimensionerasmot genomstansningenligt
:331. Fotplat och lastfordelningsplit fir diirvid betraktas som pelare om de
dimensioneras fdr att overfora pelarlasten till betongen genom jiimnt

!

fordelat kontakttryck.

tr
n

Monterbar pelare skall utformas se att montering kan utforas av h<igsttvi
personer med de verktyg som tillhor skyddsrummet.

!
!

22

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

Kap3a. 3:4
fdr centrisklast och med en
Det godtasatt monterbarpelaredimensioneras
kniickldngdlika med den fria hojden i skyddsrummet'
storsta godtagbaramassafor en monterbar pelare exklusivefotplit iir
60 kg.
Godtagenprincipiell utformning av monterbarpelare av stil visasi figur
3A:a3. Exempelpa monterbarapelaresom uppfyller kraven redovisaspa
typritningar.
civilforsvarsstyrelsens

K ro m t o

Avtdngthdt

H y t s om e dt o c k

T- topp
ngsLostfiirdelni
ptdt

t l
L o s t f o r d e t n i n g&
sP
min 200x 200 x 15
T- ioPP

Snitt A - A

M o n t e f b o fp e t o f e

M o n t e f i n g s s k f uovv s e d d
fiir hiijdjustering
Fotpt&t (ev ingjuten)

Vertikotsnitt
utformning'
Figur34:43.Monterbarstilpelare.Principiell

..44

Icke birande innerviggar
Fcir fredsanvdndningerforderlig innerviigg utan bdrande funktion godtas
under forutsdttningatt den kan demonterasenligt I:52'
Icke biirande innerviigg med tillriicklig styrka och med sidan konstruktion
och infiistning att den vid eventuelltbrott inte medftir risk for personskador
i
eller orsakarskadlig dammbildningoch som iiven i tivrigt uppfyller kraven
vid
2:6 fhr kvarsti vid skyddsrumsdrift.Dorr i s6danviigg demonteras
iordningst[llandeav skyddsrummet.Detta bcir angespi skyddsrumsritning.
Exempel pi icke biirande innervdggarsom far sti kvar vid skyddsrumsdrift
typritningar'
redovisaspi civilforsvarsstyrelsens
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:5

KONSTRUKTIONSUTFORMNING

:51

Anordnandeav armering och anslutningav konstruktionsdelar_
! Armering i skyddsrumoch fdrstiirkt utrymningsviigskall anordnassi att
tr avsedd deformerbarhetoch sammanhillnine erhills inom och mellan
tr konstruktionsdelar.
! Skarvningav armeringsst6ng
skall medgeatt stAngensstrdckgriinsuppnis
! fcirebrott i skarven.Skarvningav armeringskallutforasenligtBBK 79, dock
a med minst skarvldngdl; enligt formlerna
tr lt : 9,13f"Ql(t". 4)
Ks 40
tr

0,22f*Ql(f... 4)

Ks 60

!

0,28Q (f"tlf"t- 45)1111

Ss26

fl diir
I

f", dimensioneringsviirde
for betongensdraghillfasthet

frir armeringensdraghillfasthet
A fr, dimensioneringsvdrde
tr @ stingdiameter
I fcir kamsting i underkantav bjiilklag och vertikal kamsting

E 4r:

J qr = 0,7 for kamstAngi riverkant bjiilklag och horisontal kamsting i
viiggar
tr
O \
!

:

0,5 for sldt sting i civerkantbjalklag och horisontal sldt sting i
viiggar.

tr Armering som berdkningsmiissigt
upptar dragkraftfir skarvasmed hogst
E varannansting i sammasnitt.Fiiltarmeringskallskarvasmedskarvliingden
l;
;1 iiven vid mellanupplag.Sliit armeringskall fdrsesmed iindkrokar.
Exempelpi anslutningmellan konstruktionsdelarmed minsta skarvliingd
och forankring som uppfyller kraven visasi figur 3,A,:51.
Berdknadkraft i
sting kan dock i vissa fall fordra storre fcirankringsliingd. I figurerna
betecknar A, armeringsmiingd.
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T- ":.ti

0 , st J

0,5As

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

c ) A r m e r i n go v g o l v k o n s t r u k i i o n
e n l i g l h u v u d f o tI l s o m i n t e
u p p t o r q r u n d i r y c kf n d n v o p e n [ost elter roslosi

eo r n
b ) A r m e r r n gi i n d t q 6 e n d h

v o 9 gI
d ) A n s l u t n r n0gv i n n e f v o g qb,o r o n d e
f o r s t o r k tu t r y m n i n g s v osgk,y d d o n dveo g g
s o m i s k o r v n i n g0 v f o l t 0 r m e n n gi s k y d d s rum over meltonuppLoq

Figur 34:51 a)- d). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelar i
skyddsrummets stomme. All armering iir inte redovisad.

z)
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riverbetong

Pnin
E v .f o r s t o r k n ing s pl o t t o
SKYDDSRUM

M e t l o n b j b l k t oi gl v d v d n i n g s s k y d d s r u m
s o m f b v e r g o l vr s k y d d s r u m

O ) B j i i t k l o gm e l t o ns k y d d s r u n
o v o n p dv o r o n d r o

SKYDDSRUM

f ) F o r o n k r i nogv p e t o r ei b ; o t k l o gs o m t
o r m e r r n go v f o r s l b r k n r n g s p l o t t o

skyddsrum
h ) G e m e n s ovmo q g m e L l o n

Figur 34:51 e)- h). Armering i anslutning mellan konstruktionsdelar i
.)Liingden
skyddsrummets stomme. All armering dr inte redovisad.
beror av
momentnollpunktens liige, se figur 3A.:51a.
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Till skyddsrum anslutandekonstruktionsdel

:52

skallanordnassi att brott i den
tr Till skyddsrumanslutandekonstruktionsdel
I anslutandedelen inte skadarskyddsrummet.
enligtfigur 34:52 godtastill en
genomanslutningssnitt
Kontinuitetsarmering
miingd motsvarandehogst757oav armeringeni skyddsrummetsstommeom
anslutandekonstruktionsdelinte iir tjockare dn motsvarandedel i skyddsanviinds.I annatfall godtasanslutning
rummetochsammaarmeringskvalitet
i den anslutandekonstruktionendr
om det pivisas att momentkapaciteten
i
skyddsrumsdelen.
hogst75Voav momentkapaciteten
b)

r-

H

l , 4 o0
x,75A5

L

1i!

Iotol

I

Totol ormering
( A s)
SKYDDSRUM

SKYDDSRUM

Figur 34:52. Snitt genommot skyddsrumanslutandepelare(a) samt vagg
eller bjiilklag(b). All armeringdr inte redovisad.
ovanstiende giiller iiven f<ir t ex anslutandetakbjalklag i forstiirkt
utrymningsviigsamtanslutandeskyddandeviiggoch takbjiilklagmen
somingir i intilliggandeskyddsinte for anslutandekonstruktionsdel
rum.

:53

Fogar

:531

AllmAnna krav
inte
n Fog i skyddsrums stomme skall utfdras pi sidant siitt att skyddsformigan
stomme'
i
skyddsrums
inte
tillets
Rorelsefog
! forsiimras.

:JJZ

Vertikal giutfog
Vertikal gjutfog utford enligt figur 3A:532a - d godtas under forutsattning att
villkoren a) - c) uppfylls och att fogen inte placerasndrmare inatgiende horn
dn1m.
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0,25As2
Asz

^s2
1,25As2
+

6 e m e n s o mv o q q
^sl

m r nl j

1,25Asr

lA

SKYDDSRUM

SKYDDSRUM

l.

v _

=uoo I

4----'''.t

H o r i s o n t o t s nA
i t -t A

Vertikqlsni
tt

t-''-___f
'

71,25Asr'rAsr

min t.1

H o rsi o nt oI s ni t t
Figur 3,A:532.Vertikal gjutfog a) vid innervdgg, b) vid balk, c) vid gemensam
v?igg,d) i utAtg6ende horn mellan viiggar. All armering dr inte redovisac.
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tjocklek mindre iin 350 mm placerasfogen mitt for
a) Ar byggnadsdelens
biirandeinnervdggeller balk.
innervdggeller balk utfors med en 20 mm djup
b) Fog utan bakomliggande
liingsgiendef<irtagning.
c) Armeringsmangdengenom fogen utfors med minst 1.25 A" inom
skarvldngdenpA omse sidor om fogen diir A. dr konstruktionsdelens
armeringsmiingd.
Vid balk mitt for vertikalgjutfogfdrankrasplattani balkenpi omsesidorom
fogen enligt figur 3,A:532b.
frAn fogen enligt
Vid vertikal gjutfog riiknasarmeringensforankringsliingd
kan i vissa
figur 3A:532a,b och d. I figurenangivenminstaforankringsliingd
fall behova cikas med hiinsyn till ber?iknadkraft i stingen. A, anger
armeringsmiingd.

:533

Horisontell giutfog
Horisontellgjutfog godtasi anslutningmellan golv och vdgg samt mellan
viigg och tak, se figur 3A:533a.Vid vattentiit konstruktiondir fogband
anvAndsgodtasutforandeenligt figur 3.A':533b
b)

^s2
min t.J

Asr
Fogbond

mrn lJ
mox150

Figur 34:533 a). Exempelpi godtaget utfcirandeav horisontellgjutfog.
All armeringiir inte redovisad.
:54

Figur 3,A:533b). Exempelpi godtaget utfcirandeav horisontellgjutfog
med fogband. All armering6r inte
redovisad.

Atge.de. mot krympsprickor
n Skyddsrum skall anordnas si att skadlig sprickbildningpA grund av
D betongenskrympningforhindras.
Skyddsrumsplanlcisningoch grundldggningutformassa att koncentrerade
punktvisfastlissprickorinte framkallaspi grund av tvdrsnittsvariationer,
forsesmed
behova
ning i grund e d. I vissafall kan t. ex. begrdnsningsv2igg
:34.Diir
enligt
minimiarmering
utciver
armering
horisontellsprickfordelande
for
armering
inliiggs
extra
kan
forvdntas
sprickor
iinda
koncentrerade
t ex vid ingjutna ror eller andrafcirsvagningar.
sprickbreddsbegrdnsning,

29

3:5

Kap3,t

Fcir att minska risken for skadlig sprickbildningpi grund av betongens
krympninganordnasom mojligt krympfogari till skyddsrummetanslutande
konstruktionsdelar.

:55

Ingiutningsgodsoch riirledningar
tr Diir inte annat anges skall ingjutningsgodsgjutas in i samband med
tdthetochhillfasthet
E stommensutforandepi sidant siitt att tillfredsstdllande
u uppnas.
tillats inte.
i Ingrepp efter gjutning som medfrir forsiimradskyddsformaga
! Ingjutningsgodsskall rengorasoch fixerasfore ingjutning.
Ingjutet formstagav stil med eller utan tdtningsbrickagodtas.Formstagi
ingjuten hylsagodtasinte.
Rorledningeller kabelrciri skyddsrumgodtasvid fciljandeutfciranden:
a) Ingjuten i stommenom det fria avstindet mellanparallellaror iir stcirreiin
10ginger storstaroretsinvdndigadiameter.Om inviindigadiameterndr
storre an 30 mm anordnastiickskikt och bygelarmeringenligt figur
3A:55a. Fcirgreningmed minst 45'vinkel godtas.
b) Forlagdi pigjutning av stommen.Pigjutningenutfdrsmedminst 100mm
tdckandebetongskiktkring r<iretoch armerasenligt figur 3A:55b.
om rdret uppfyllerkraven
c) Avloppsledningplaceradfritt i skyddsrummet
enligt4:225.
d) Vattenledning och tryckluftsledning placerad fritt i skyddsrummetom
rciret uppfyller kraven enligt 4:211- 4:215.
Avloppsledning fcir skyddsrumsfredsanviindningsom mynnar i skyddsrum
kringgjutsunder golvplattavid huvudfall4, se 4:224.
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:100

T 1T 1
fffi]-T.'nn

ffiffi#lffi

'100

t*4

*Yl

4djl

.4&Gl

'l

l= ruu

LPmin

SKYDDSRUM

sontotsni
tt
Honi

Vertikolsnitt

Utforqndevid
pelore

SKYDDSRUM

S n i t tA - A
Figur 3,A:55. Ingjutning av a) rcir i stomme och golvbrunn med sidoutlopp, b)
ror i pigjutning och golvbrunn med bottenutlopp. All armering dr inte
redovisad.
JI
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:56

Hiltagning och ursparning
tr Ddr inte annat angesdr hiltagning eller ursparningi skyddsrummetsgolv,
tr begriinsningsviiggoch tak inte tillAten.
Ursparning i golv for efteringjutning av trciskelgodtasdock om den utf<irs
med genomgiende armering och troskelbyglar enligt figur 3A:56.

SKYDDSRUM

SKYDDSRUM

Ursporni
ng

U r s p o r nntg

l
Figur 34.:56. Godtagnaursparningarfor efteringjutningav trtisklar eller
ankarskenortill ND-, NSD- och GD-dcirrar.

:6

KORROSIONSSKYDD
tr Skyddsrumsdetaljav stil skall skyddasmot korrosion si att dessfunktion
tr siikerstiills.
a Skruvar, muttrar och brickor skall vara el- eller varmf<irzinkade.Skyddsplit
1 enligt 2:321 skall vara varmforzinkad.
tr StAldetaljerfir fcirebehandlinginte vara mer korroderadedn som motsvarar
! rostgradC enligt SIS 05 59 00.
Det godtasatt indelningi miljoklasserenligt publikationStBK-N4, utgiven
av statensstilbyggnadskommitte,tilldmpas. Med hiinsyn till lagring pA
byggnadsplatsenutfcirs p6 verkstad korrosionskydd motsvarande minst
miljciklassM1.

32
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Normalt hiinfors inviindiga stildetaljer till miljoklass M1.. Utvdndiga
stildetaljer ovan mark hdnf<jrsnormalt till klassM2 eller M3 och utviindiga
stildetaljer under mark till klassM4.
Det godtasatt dorr mot det fria somklimatskyddasenligt 2:33ochkarm till
reservutgingkorrosionsskyddas
som i miljciklassM2.
Uteluftskanalges dven invdndigtkorrosionsskydd.
Liimplig behandlingav
uteluftskanalgenommark iir in- och utviindig varmfcirzinkningkompletterad
med utvdndigmilning med tjiirepoxi. Alternativt kan uteluftskanalgenom
mark enligt 4:122 utfiSrasrostfritt eller kringgjutasoch korrosionsbehandlas
inviindigt.
Elforzinkade fiistelement i det fria eller korrosiv miljo godtas med
tiickbeldggningav minst 40pm alkydtiickfiirg.
Varmfcirzinkade,utviindigt gdngadeflistelement som uppfyller kraven fdr
klass3 eller 4 i SMS3192godtas.Varmf<irzinkadedetaljer i ovrigt godtasom
de uppfyller kraven for klass A eller D i SMS 2950 med beaktande av
korrosionsinstitutets
anvisningarK 6212-2.
Glidytor, giingoro d inoljas.
Yta som skall motgjutasgodtasomilad. Godtagenrengciringsgrad
iir St 2
enligt SIS 05 59 00.
Exempelpi behandlingarsomuppfyller foreskrifternaovanredovisasi tabell
3,A':6.
Betriiffande brandskyddsmilningav NSD-d<irrar,se bilaga C.
'fdtningslist
eller ventil fAr inte milas si att dessfunktion iiventyras.
Skvlt e d fir inte <ivermilas.
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SAKREGISTER
ankarskena 3A:352
anslutandekonstruktionsdel 3A:52
- pelare 3A:52
-takbjelklag 3A:52
- skyddandetakbjnlklag 3A:52
anslutningav konstruktionsdelar 34:51
- hdrn 34:51
- gemensamviigg 34:51
- golvkonstruktion 34:51
- innerviigg 3,A:51
-mellanbjiilklag 3,{:51
- pelare 3,4':51
armering
- fdrankringsldngd 3A:51
- hlllfasthetsvdrden 3A:32
- kvalitet 3A:31
-minsta och stcirstamiingd 3A:34
-skarvliingd 34:51,3A:532
- svetsning 3,{:31

B
BBK 79 3A:1,3A:321, 34:331, 3,4:51
begriinsningsvdgg 3A:24,34:34
- mot utrymme med farlig verksamhet 3A:413
beliiggningpi golvkonstruktion 34:353
betong
- ballast 34:31
- hillfasthetsvdrden 3A:32
- kvalitet 3A:.31
- tjocklek 3A:34
bjalklag
- mellan skyddsrumovanpi varandra 3A:24,
3A:34, 34:51
- 6ver fdrstiirkt utrymningsvdg 3A:34,34:52
- skyddande 3A:34
brand- farlig viitska 34:413
- skyddsmilning 3'{:6
biirande
- systemoch berdkningsmtoder 34:33
- viigg i utrymningsviig 34:34, 34:51

Kap 34

dimensionering 3A:3
- infiistningar 3A:352
- raslast 3A:25

E
elfdrzinkning 3,4.:6
expanderskruv 3A:352

F
farlig verksamhetoch farlig vara 3A:413
fiberplugg 3A:352
fogar 34:53
-gjut 3A:532,34:533
-krymp 3A:54
- rdrelse 34:531
formstag 34':55
freds- lastfall 3A:22
fdrankringsliingd 3A:352
fcirbehandlingvid milning 3,4':6
fcirstdrkt
- takbjiilklag 3A:34,3A:42,3A:5t
forzinknine 3A:6

G
gasbetong 3A:413
gastathet 3A:1
gemensamvdgg 3A:34
genomstansning 3A:33I,3A:43
gjutfogar 34:53
golvbrunn
- kringgjutning 34:55
golvkonstruktion 3A:24I,34;34
golvplatta
- isolering 3A:.241
- utrymme under 3A:24I
grundliiggningsdjup 3A:241.
grundplatta 3A:322
grundpikdnning 3A:322

c
91,

Sakregister

Kap
3,l

H
hushdjd 3A:251,3A:252
hiltagning 3A:56

I
infdstning 34,:35
ingjutningsgods 3,4':55
innerviigg icke biirande 3A:44
inoljning 3A:.6
intilliggande byggnad 3A:252, 3A:253

miljciklass 3,A.:6
mineralull 3A:413
minsta tjocklek och armeringsmiingd 3A:34
monterbar pelare 3A:43
motfyllning
-skyddsrum 3A:.24,3A:34
milning 3A:6

o
ovanliggandebyggnad
- hdjd 3A:25
- raslast 3A:251

J
joniserandestrilning 3,A.:1

K
karaktiiristiska vdrden 3A:21
kemiskt ankare 34:35
konstruktionsdelar 3A:5
konstruktionsexempel,
bilagaFA
konstruktionsutformning 3,A,:5
kontinuitetsarmering 3A:52
kontrefort 3A:34
korrosionsskydd 3'A,:6
kringgjutning av rcir 3,A.:34,3,A.:55
krympsprickor 3A:54

L
last- ekvivalent statisk 3,A.:1
-ftirutsiittningar 3A2
- kombinationer 3A:2I, 3A:22, 3A:23,
3A:24,3A:25
lastfcirdelningsplit(fcir monterbar pelare) 3A:43
limning 3A:352
lcistagbartroskel 3,A.:56

M
materialoch dimensionering 3A:3
mellanbjdlklag 3A:34, 3Al.5L
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P
partialkoefficient 3A:321
pelare
- betong 34:331,34:51
- monterbar 3A:43
plint 3A:322
pigjutning 3A:55
p6llast 3A:322

R
radioaktivstrAlning(se joniserandestrAlning)
raslast 3A:1,,3A:21, 3:A25, 3A:42
-dimensionerande 3A:253
- frin intilliggande byggnad 3A:252
-frin ovanliggandebyggnad 3A:25I
-kombination 3A:25
- reduktion av 3A:253
rasmassor 3A:1,3A:25
ritningar, cfs 3A:43
rostskydd 3,A.:6
rcirelsefog 3,A.:531
rcirledning
- ingjutning 3,4':55
- kringgjutning 3A:34

s
SBN 3A:1, 3A:22,3:A25, 3A:32L,3A:322,
3A:352

3,t Sakregister
Kap
skivkonstruktion 3A:33
skjutspik 3A:352
skjuvarmering 3,A:331
skyddandeviigg och bjiilklag 34:41
skyddatliige 34:41
skyddsrums-tak 3A:24,3A:34
speciellabyggnadsdelar 3A:'4
statiskraslast 3,A:1
stigschakt 3A:34
- reservutging med 3A:34
strilningsskydd 3,A':1
svetsning
- armering 3A:31
sdkerhetsklass3A:1

vdgg, minsta tjocklek och armeringsmiingd 3A:34
- icke biirande 3A:44
- gemensam 3A:24,34:34

Y
ytbehandling3A:6

o
dppningi stomme 34:33
<iverbetongskikti tviskiktsgolv (riverbetong) 3A:34,34:353,34:51

T
takbjiilklag
- anslutandefdrstiirkt utrymningsviig 3A:52
-anslutande skyddandetak 3A:52
- i skyddsrum 3A:24, 3A:34
- hillfasthetsviirden 3A:32
trdskel
- ingjuten 34:56
- lcistagbar 34:56
tunnel och stigschakti reservutging 3A:24
tvAskiktsgolv,overskikt 3A:34, 34:353'
3A:51
typritningar, cfs 3A:43

U
ursparning fcir troskel 34:56
utrymme under golvPlatta 3A:.241
utrymningsviig
-fcirstdrkt 3A:25, 3A:42, 3A:52

v
vapenlast 3A:1, 3A:21, 3A:24, 3A:35
- mot golvkonstruktion 3A:24t
vapenverkan 3A:.1,34:2
varmforzinkning 3,{:6
vattentryck 3A:24
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