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Benämning/ beteckning Beskrivning /Fredstidsförvaring i
skyddsrumsförrådet

Avsedd placering i skyddsrummet

Avsedd placering
(nära lägenhetsförråd e dyl)

1 Arbetsritning skyddsrum, Inplastad; rullad i ritningstub av papp
skala 1:50

Handhas av arbetsledare för Bygglaget

Bygglagets ledare

2 Arbetsritning skyddsrum, Placering av skyddsutrustningen
skala 1:50 (3 st)

En sitter på vägg i förrummet (hitre källardelen), två på
väggar i skyddsrummet

Väggar

3 Relationsritning skala
1:50 (2 st)

Relationsritning: förrådsnummer och
iordningställt skyddsrum

En sitter på vägg i förrummet, två på väggar i
skyddsrummet

Väggar

4 Pärm

Gammal pärm med beskrivningar av vissa Handhas av arbetsledare
delar av skyddsrumsutrustningen

5 Uteluftskanal (luftintag) (2 Luftintagsrör (galvade), tunga, böjda, 1200 Utomhus. Östra: ersätter befintligt böjt rör utomhus. Västra: Trädgården utanför
st)
mm höga, 110 mm ytterdiam. /Står lösa på ersätter det påskruvade runda järnlocket utomhus
lgh 302, ömse sidor
golvet
om huset

6 Stötvågsventil SVV Typ
B138 (2 st)

Ventil före skyddsfilter och
luftreningsaggregat. /I varsin liten
papplåda

7 Skyddsfilter 150 m3/h, typ Luftreningsfilter. /I varsin stor och tung
B105 (2 st)
papplåda

På ingjutna flänsar på väggar. Fyra bultar sitter i vardera
fläns

På väggar i hitre
korridor. Öster: förråd
202. Väster: förråd
411

Monteras mellan spiroröret från stötvågsventilen och
luftreningsaggregatet LRB Typ 127

Öster: förråd 202.
Väster: förråd 411

Referens till
nummer på
Arbetsritning
en

9 ("tubrör med
hål- och tätflänsar") (två
ställen)

8 Luftreningsaggregat LRB, /I varsin mkt stor och tung papplåda.
typ B127 (2 st)
Förbindningsrör (spirorör) finns i lådan

För tilluft. Hör ihop med stötvågsventil, skyddsfilter och
spirorör. Ansluts till befintliga takmonterade tilluftskanaler
(galvad plåt). Ansluts till 3-fas eluttag

Östra: i och utanför 6 (två ställen)
förråd 202; resterande
2 bultar ligger i
papperskasse i
förrådet. Västra:
förråd 411

9 Bult till luftreningsaggregat (2 st)

För golvmontering av östra luftreningsaggregatet

Utanför förråd 202

Gulmålat huvud. /I papperskasse

6 (östra)

10 TC-väggar (till
/I långsmala papplådor. Sammanlagt (i
Bultar sitter i väggen till vänster om skyddsrumsdörren
torrklosetter) (2 lådor; inte båda lådorna): 5 väggkonsoler. 4
samma innehåll i båda) frontstycken (metall). 6 TC-väggar i mjuk
grön plastväv (varav 1 med runt hål för rör
till gasfånget). 4 tak+ framstycke (går i ett)
i vit plast. Fästkrokar. 4 (troligen 5)
expanderbultar med mutter sitter i väggen.
4 (troligen 5) ögleskruvar sitter likaså i
väggen, och minst 2+2 hål (med plugg) för
ögleskruvar finns i golvet. Se MSB SR 15,
sid 97

Förråd 304, 307, 310 17 ("Torrklosett") (4 st)

11 Gasfång, monterbart, GF Gasfång efter toaletterna. Mjuka
plastväggar, 4 galvade
upphängningskonsoler. /I stor papplåda

Skyddsrumsdörren;
förråd 304 och 306

18 ("Gasfång")

Just öster om
skyddsrumsdörren;
förråd 304

18 ("Gasfång")

12 Frånluftskanal

Monteras på insidan av skyddsrumsdörren

Rörbit av tunn galvad plåt, 750 mm lång, Förbindelse mellan toalettbåsen och gasfånget.
160 mm diam, monterad på träplatta. (Ser Väggmonteras; 2 hål med plugg finns i väggen
hemmagjord ut.) /Ligger lös

13 Övertrycksventil ÖV300
Typ E479 (2 st)

Ventil för frånluft från gasfånget). /I
pappkartonger

För frånluft från gasfånget. Monteras under varandra på
väggen. 2x4 st 12 mm bultar sitter i väggen

Just väster om
skyddsrumsdörren;
förråd 306

14 Tröskel till
skyddsrumsdörr

Balk, gul, ca 1100 mm lång. /Ligger lös
utan emballage

Under skyddsrumsdörren

Skyddsrumsdörren

15 Betongelement RG för
igensättning av
reservutgång (6 st)

Betongblock,tunga, 800 x 250 x 100 mm, Västra reservutgången. (Den östra är igensatt med såna)
med 2 handtag. /Ligger lösa på golvet

Mellan förråd 801 och 16 ("Öppning
901
för igensättning med
betongelement")

16 Balk för betongelement
för igensättning av
reservutgång

Fyrkantig järnbalk, gul, 890 mm lång. /På Västra reservutgången. (En sån är monterad på östra
golvet
reservutgången)

Mellan förråd 801 och 16
901

17 Rundstång (2 st)

Bultar, 500 mm långa, vardera med tjock Västra reservutgången
fyrkantsbricka och 2 muttrar. Hör till balken
för igensättning av reservutgång. /Vid
betongelementen

Västra: mellan förråd 16
801 och 901

18 Träkil (6 st)

För att hålla fast betongelementen RG.
/Ligger ihop med betongelementen

Mellan förråd 801 och 16
901

19 Betongpropp (3 st)

Betongcylindrar, tunga, 100 mm tjocka,
Väggen i förråd 312
190 mm diam, med lyftbygel på ena sidan.
För ingensättning av fredsventilation
(luftutsug). /Lösa på golvet

Västra reservutgången

Förråd 312

7 ("ÖV 300
med splitterskydd") (2 st)

20 Skyddsplåt SP200 för
fredsventilation

Kvadratisk 300 x 300 mm, 9 mm tjock, 4
hål. /Ligger lös, tillsammans med
tätningslist/gummipackning

Ska monteras utanpå betongpropparna (och packning).
Bultar sitter i väggen

Förråd 312

8

21 Tätningslist

Svart gummiring, 225 mm ytterdiam.
/Ligger lös, tillsammans med skyddsplåt
SP 20

Hör till kvadratiska skyddsplåten

Förråd 312

8

22 Täckplåt

Plåtplatta,9 mm tjock, rund, 210 mm diam, Överflödig. Var avsedd för täckning av luftinlopp från östra
med 4 hål. /Ligger lös
uteluftskanalen (dit stötvågsventilen ska kopplas)

23 Sjukvårdsmateriel (2 st)

1 transportskena, 2 knäskenor och 4
vinkelskenor. /I stor grå plastsäck (med
platt innehåll)

24 Brandmateriel UTRB (2
st)

Spade, pikyxa, räddningslina (=rep). /I stor
papplåda

25 Brytspett

/Löst

26 Verktyg UTRV

Långsmal pappkartong 160x250x1150
mm, mycket tung, fullpackad med: Stor
slägga, mejselhammare, stor skiftnyckel,
fogsvans, kofot, bågfilsställning med
blad+6 extrablad, snickarhammare,
polygriptång, 2 platta skuvmejslar
(stor+liten), kombinations-tång/sidavbitare,
slidkniv, stor (300 mm lång) + 2 små
huggmejslar för betong, 2 ficklampor utan
batteri (för 1 st 4,5 V platt stavbatteri), 1
limspruta + 34 patroner plastisk fogmassa
(klass B) med 34 pipar

27 TC-kärl (2 st)

TC-kärl (något större), med 2 handtagshål Har ersatts av nya plasttoaletter; kan istället användas för
(inget plåthandtag)
spillvatten (reserv)

28 TC-kärl (2 st)

TC-kärl (något mindre), med 2
handtagshål (inget plåthandtag). /Finns
inuti Vattenkärl

Har ersatts av nya plasttoaletter; kan istället användas för
spillvatten (reserv)

29 Sittring (4 st)

Till TC. /Ligger lösa

Har ersatts av nya plasttoaletter

30 Plastsäck

Rulle med minst 20 stora vita plastsäckar. Tänkta att sättas inuti TC-kärlen och förslutas med
/Ligger lös
buntband. Kan istället användas för avfall

31 Vattenkärl (8 st)

Vattenkärl 60 l, med lock och
utanpåliggande plåthandtag

32 Spolmateriel UTRT

Vattenslang, ofärgad. /Ligger lös

13 ("Tappventil"), 14
("Samlingsbrunn")

33 Spolmateriel UTRT

Vattenslang, grön. /Ligger lös

D:o

34 Slangset 1½"

Till vattenslang. /I liten plastpåse

D:o

35 Spolmateriel UTRT

Hållare till vattenslang, för väggupphängning, grön plast. /Ligger lös

36 Övertrycksmätare ÖTM

Manometer, mätrör av koppar, tunn
anslutningslang, liten flaska med röd
vätska. /I liten papplåda

37 Genomföringar,
förskruvningar, skruvar
mm (1 ask)

Kabel- och rörgenomföringar (genom
Placeras i diverse hål genom betongväggar
betongvägg) för bl a övertrycks-mätaren. /I
liten pappask med tejp med text: "Förskr"
(= förskruvning)

38 Skylt, svart/vit: "S"

Anvisningsskylt, stor. /I svart plastsäck

-

Är ersatta av plasttunnor och -dunkar. Kan användas för
spillvatten (reserv)

Tappventil för vatten
Väggmonteras i anslutning till västra luftreningsaggregatet Förråd 411
(genomföring i väggen finns). Mätarens mätrör ska vara på
utsidan (utomhus)

Placeras enligt MSB SR 15

D:o
10 ("Genomföring för
tryckmätare")

39 Skylt, svart/vit: "S
Anvisningsskylt. /I svart plastsäck
Skyddsrum" (5 st)
40 Skylt, grön: "Skyddsrum: Anvisningsskylt. /I svart plastsäck
ingång utan gasfång"

Placeras enligt MSB SR 15

41 Skylt, gul:
"Avstängningsventil för
fredsavlopp"

/I svart plastsäck

Placeras enligt MSB SR 15

42 Skylt, gul: "Får inte
öppnas vid
skyddsrumsdrift"

/I svart plastsäck

Placeras enligt MSB SR 15

43 Klädkrokar (4 st)

/Skruvade på brädor

Placeras enligt MSB SR 15

Icke-obligatorisk skyddsrumsutrustning som införskaffats 2019: se förteckning under pärmens flik 5

Förråd 302/305,
208/211, 308/311,
402/405

19 ("Bräda à
10 klädkrokar")
(4 ställen)

