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A N V I S)N I N G A R 
ANG. INREDNING, UTRUSTNING, UN'fRHÄLL OCH SKOTSEL AV SKYDDSRUM. 

A. I N R E D N I N G f> C H U T R U S T N I N G. 
SKALL finnas: sittplatser 

torrklosetter (en för varje 25-tal personer) 
belysning" 

BOR finnas: stålspett, k~ot, fogsvans, huggmejslar, bil- ONSKVÄRD: 
hammare'/handyxa, 

spade, bågfil med lösa blad, slägga, korp, 
elektrisk kamin, elektrisk kokplatta, 

reservglÖdl~mpor och reservproppar, elek-
triska ha dlyktor, 

vattenbehåi are (2 liter per person) 
tätningsmedbi 

sängar, sjukbår, filtar, 
telefon, radioapparat. 

förbandslåda 

) 
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B. UNDERHALL OCH SKOTSEL. 

I. VID LÄGRE BEREDSKAP. 

l 
ANSVARIG för skyddsrummets vård och underhåll : 

Skyddsrummets ÄGARE eller INNEHAVARE. 

Samtliga anordningar för splitterskydd, bjälklagsförstärkning och gasskydd skola ) 
vara färdigställda och - utom beträffande vissa gasskyddsanordningar - fär
digmonterade. Slutbesiktningsbeviset skall vara anslaget i skyddsrummet. 

I 
Tillstånd att i viss omfattning begagna skyddsrummet för fredsändamål kan er- ( 
hållas efter framställning därom tillluftskyddschefen. Tillståndsbevis skall anslås \ 
i skyddsrummet. I 

SPLITTERSKYDD av provisorisk karaktär (sandsäckar o. dyL) skola - om de icke ersättas 
med permanenta konstruktioner (stålluckor, igengjutning eller -murning) - i mån av 
behov kompletteras och böra genom inklädning skyddas mot åverkan och mot väta. 

BJÄLKLAGSFORSTÄRKNING, Sprucket virke utbytes eller event. förstärkes medelst band
järnsbeslag. Stöttorna skola vara på sådant sätt stagade, att de kvarhållas i rätt läge I 

även om kilarna vid virkets krympning lossnat. Lösa kilar tillslås (försiktigt så att bjälk- I 
laget icke skadas!) 

GASSKYDD. Tätningslister av gummi förvaras om så ske kan nedmonterade på mörkt och \ 
svalt ställe. Luftreningsaggregatens filter förvaras separat och med locken väl påskru
vade. Betr. vården av luftreningsaggregaten i övrigt jfr. tillverkarens anvisningar. 

VENTILATION. För undvikande av fuktbildning och därmed mögel och svamp skall 
skyddsrummet vara väl ventilerat. Detta gäller särskilt sommartid. Virke, som angripits I 
av mögel eller svamp, rengöres, varefter det uttorkas och impregneras' lll 
Frostbildning på insidan av ståldörrar och -luckor kan i allmänhet förhindras genom 
insättande av tättslutande dörrar resp. luckor av trä el. dyl. innanför de förstnämnda. I 

I 
II ALLMÄNT. Skyddsrummet skall hållas snyggt och rent. 

Oskyddade metalldelar (ventiler, luftreningsaggregat), som kunna angripas av 
el. dyL, målas resp. inoljas. 

• Är skyddsrummet beläget i eller intill byggnad, som hor anslutning till ortens elektriska nät, skall elektrisk 
be ysning anordnas. Om så ej är förhållandet skall tillfredsställande belysning i annan form anordnas. 
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II. VID INTAGANDE AV HOGSTA BEREDSKAP SAMT UNDER KRIG. 

ANSVARIG: LUFTSKYDDS- resp. HEMSKYDDSLEDAREN med bistånd av skyddsrummets 
ägare eller innehavare. 

• 

1 ) 
2) 

3) 
4) 
5) 

6) 

I skyddsrummen befintliga varor avlägsnas. 
Ev. källarkontorsväggar av trä nedrivas i den utsträckning, som erfordras med 
hänsyn till framkomlighet och vädringsmöjlighet. 
Splitterskydden överses och kompletteras. 
Bjälklagsförstärkningen överses och kompletteras. Lösa kilar tillslås. 
Skyddsrummens väggar, tak och golv undersökas med avseende på gastäthet. 
Särskild uppmärksamhet ägnas rör- och ledningsgenomföringar samt dörrkar-
marnas anslutning till vägg, Sprickor tätas medelst kitt el. dyl. Ventilationsöpp
ningar, som ej äro försedda med tallriksventiler eller andra gastätande stäng
ningsanordningar, igen sättas eller överklistras. 
Tätningslister för dörrar och luckor uppmonteras resp. överses och kompletteras 
Lösa vred åtdragas. 

7) Luftreningsaggregat och övertrycks~entiler provas. Filtren uppmonteras på prov 
men nedtagas och tillslutas åter så vitt ej annat beordrats. 

8) 

9) 
10) 
11) 

12) 
13) 

Funktionsdugligheten hos huvudavslöngningskranar för gas och vatten kontrolle-
ras. 
Skyddsrumsutrustningen överses och kompletteras. 
Vattenbehållarna fyllas. 
Skyddsrummet förses med sådana mörkläggningsanordningar att in
ning resp. vädring kan ske utan alt ljus uttränger ur skyddsrummet. 
ledljus anordnas utmed tillfartsvägarna. 
Skyddsrummet vädras. 
Platsen för eventuellt brandmursgenombrott utmärkes. 

och utrym
Erforderligt 

Vid flYGLARM skall skyddsrummet gastätt tillslutas, varvid särskild uppmärksamhet bör 
ägnas tallriksventiler och motsvarande. 

När signalen FARAN OVER gått och skyddsrummet utrymts, verkställes översyn och event. 
erforderlig komplettering enligt punkterna 3-6, 9 o. 10. 

Skyddsrummet vädras • 
LUFTSKYDDSINSPEKTIONEN. 
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