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U nder det pågå.ende kriget utomlands gjorda erfarenheter utvisa, att
bristande fÖl'lnaga hos hemskydden att förhindra uppkomsten av eldsvådor
vid bombanfall i ",llm;tnhet berott bL a. på otillriieklig utrustning eller på
vattenbrist, vilkeL s;trskilt kommit till synes i de fall, då byggnad samtidigt
trti.ffats av ett flertal brandbomber. Vid av luftskyddsinspektionen med
Kungl. l\Iaj:ts tillstånd hållna. överhiggningar med representanter för lnftskyddet från olika del",r av landet hal' konstaterats nödvändigheten av att
hemskydden förstllrkas.
I syfte a,tt åstadkomma förbä.ttring av hemskyddens branduhustning meddelar hinsstyrelsen, med stöd a" II § .. mom, luftskyddslageu, bet,'iiO,,,,dc
de faslig/,pter illom lällets l,(!tskyrldsorter, for vilka hemskyddsplan IIJJprättals,
följande föreskrifter:
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Å. I fastitrlwter, som äro uppförda av icke brandsäkert material eller ha
icke brandsäkra bjiilkla.g, skall för vClJje trappll1l.~ finna.s följande utrustning:
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Antal v:lll ingsplall i bygg'ladcn (ihcn )!llnghar vin(]
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5 el. högrc

~\.Ilt:ll ~ta ndardut rustll in gar
fÖl' hllsbrandvakt.'

Kiirl föl' vattcn per vånings·
plan rymmande sammanlngt

100 lit.
100
100
100 •
100

1 st.
1
2
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B. T fastigheter, SOtll ~tl'O uppförda av brandsäkert lnaterial och ha brn.nd*
säkra bjiilkla.g, skall för l'ClJ;je trapphus finnas följande utrustning:
Antal V:"lIlillgsplan i bygg·
Il:lilcn (även g:inghar yiud)
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3
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G

7 el. hiigl'C

Anta l standardutrustningar
rör bllsbralldvnkt'

1 st.
1
1
2
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I Klår!

för vaLtcll per våningsplan rymmande samman la gt

50 Ii t.
50
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O\7an angivna vattenl'eserv bebö\7er icke nödvändigtvis uppdelas lllellan
våningsplanen utan kan t~ickas genom kärl i exempelvis vartannat våningsplan. Vid berä..knandet av den erforderliga vattenl'eservens storlek må. frånrä.knas de våningsplan, i dika. finnas minst två från trapphuset lätt t illgängliga
badkar.
Vid villabebY/Jgclse (friliggande villor) må, und"tntag från OV:111 angivl1a normer med hän syn till bebyggelsens art och niirliggande risker medgivas av
I u ftsk)" dd scberen.
En undersökning av tillgtmgcn på Eimpliga vattenbebållare verkst~illes,
och e rforderlig i.tnslnLffn in g av dylika behållare äger rum eller planeras.
lHil'vid böl' i förs tfL hand utnyttjas redan befintlig'a, birl, exempeh7is bykkar,
vattentunnor och liknande. D essa böra dock utpla.ceras och påfyllas först,
vid högsta beredskap. I vissa fRU kan vattenbebovet täckas genom att ett
eller flem badkar under bögsta beredslmp placeras i trappbuset.
Ett av vattenled ningf'u oberoende vatten tag, som är öppet även "intertid
och beliig-et inom 50 meters avstånd från trapphuset, må utgöra ersiittnillg
för ovanniimnda behållare.
Den reserv av vattenhinka.r, som h~irl1tövel' erfordras för den händelse
vatten langning skulle bli nödvändig, må åstadkommas genom att tigenhets·
inneharare vid högsta beredskap hålla i hushållen förefintliga hinka.r till-
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Block- och hemsk.vddsledare skola förVIssa sig OUl att föreskriven utrustning Kl' i brukbart skick samt att erforderlig mängd sand finlles att tillgå.
Det i.ir önsl<väl't, att ovanstående föreskrifter i möjligaste mån ti llämpas
iiven å ll~rtsk.lldd.~platserna och inom län et i örrigt. Länsstyrelsen viidjar
till dc kommunala myndigheterna att \rel'ka, hiirför.
llpmskyddspcrsonalen kommer att genom luftskj'ddschefernas och de frivilliga luftsk,rddsorganisationernas försorg' bibringas grundligare utbildnlng
i brlLndt.iänst.
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Uppsala slott i lundskansliet den 23 februari 19H.
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HILDING KJELLMAN.
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