
Instruktion

ATT SÖKA SKYDD OCH BYGGANDET AV TILLFÄLLIGA SKYDDSRUM

Ett tillfälligt skyddsrum kan vid behov byggas i redan befintliga utrymmen, men ett sådant uppfyller inte
kraven för ett regelrätt skyddsrum. Man söker skydd i ett tillfälligt skyddsrum i situationer då den allmänna
farosignalen ljuder, och det i samband med den ges information i radion om vad som orsakar faran och
instruktioner för att söka skydd.

I dessa situationer är det vanligtvis tillräckligt att söka skydd inomhus, stänga ventilation och försegla
dörrar och fönster.

Det finns dock situationer där sökandet av skydd inomhus inte är en tillräcklig åtgärd. I dessa situationer
behövs, på grund av exempelvis vapenverkan eller annan betydande fara, tjockare strukturer för skydd än
väggarna och fönstren i bostäder. I dessa situationer är därmed den säkraste platsen ett skyddsrum, men
dessvärre har alla fastigheter inte ett eget skyddsrum och det finns inte alltid allmänna skyddsrum i när-
heten. Den säkraste platsen i fastigheten är då vanligtvis källaren, och där de centrala delarna av huset,
var tjocka väggar och tak dämpar de skadliga effekterna.

Därtill har inte alla arbetsplatser egentliga skyddsrum, så byggandet av tillfälliga skyddsrum kan också där
bli aktuellt i dylika situationer. Arbetet och samhällets funktioner kommer alltid att fortsätta så länge det är
möjligt, beroende givetvis på typen av fara. Då de tillfälliga skyddsrummen färdigställts är det möjligt att
vid behov snabbt söka skydd.

Placering av tillfälliga skyddsrum och plan för ibruktagande

1. Reservera ett lämpligt utrymme och kontrollera dess omgivande strukturer
2. Täta och försegla utrymmet planenligt
3. Utrusta med nödvändig utrustning och inredning
4. Det är viktigt att säkerställa tillräcklig ventilation även i tillfälliga skyddsrum

Utrymmen som är lämpliga som tillfälliga skyddsrum är underjordiska rum, källare och andra dylika ända-
målsenliga utrymmen. Ett utrymmes användbarhet som tillfälligt skyddsrum försvagas av dörrar och andra
öppningar i ytterväggarna, som i så fall måste täckas med skyddande konstruktioner. På grund av sin stora
massa fungerar sandsäckar och murade konstruktioner bra till detta ändamål. Detta material, samt annat
material som behövs för ett tillfälligt skyddsrum, såsom tätningsmaterial, sand, reservvattentankar, torrto-
aletter och livsmedel, behöver införskaffas först i befolkningsskyddets genomförandefas.

Dörrar och fönster som leder till det tillfälliga skyddsrummet förseglas med tejp, gummitätningar eller på
annat lämpligt sätt. Ventilationskanalerna i taket skall också täppas till. Hur lämpligt utrymmet är som ett
tillfälligt skyddsrum beror till stor del på hur väl utrymmets öppningar kan förseglas. Det bör dock också
finnas en alternativ utgångsrutt från skyddsrummet.

Vid behov kan man stanna i ett ordentligt förseglat skyddsrum flera dagar, förutsatt att luften kan cirkulera
från de omgivande utrymmena och att det finns tillräckligt med mat.

Vattenpostens placering och mobilnätets täckning utreds separat.



Förberedelser för utmanande förhållanden

Under undantagsförhållanden tvingas man genomlida obekväma förhållanden i skyddsrummen. Att vistas
i ett trångt utrymme kräver en hel del anpassning, både med tanke på användningen av utrymmet och att
komma överens med därvarande personer. För att säkra tillräckligt med utrymme för allihop bör den fria
golvytan i skyddsrummet vara minst 0,75 m² för varje inkvarterad person.

En annan nackdel med att vistas i skyddsrummet är den försämrade luftkvaliteten då alla funktioner sker
i samma utrymme. Lufttemperaturen i utrymmet kan stiga eller falla till obehagliga nivåer, och efter en tid
kan även luftfuktigheten vara anmärkningsvärt hög. Det finns ingen separat ventilation för undantagsför-
hållanden i de tillfälliga skyddsrummen.

Att på bästa möjliga sätt ta hänsyn till möjligheterna att vila är viktigt för omständigheterna i skyddsrummet.
Det är därtill nödvändigt att acceptera att det förekommer svårigheter under undantagsförhållanden, ef-
tersom det i det skedet handlar om att överleva och hålla sig så frisk och funktionsduglig som möjligt. I en
situation där man söker skydd i skyddsrum kan oväntade mentala påtryckningar uppstå eftersom ens
rörelsefrihet är begränsad. Att röra sig i skyddsrummets omgivning kan äventyra ens egna, och också
även andras, hälsa eller till och med liv. Då man förbereder sig för att söka skydd är det därför bra att
också förbereda sig för mycket föränderliga omständigheter, och beakta möjliga kommande svårigheter.
Då man söker skydd är det bra och klä sig i många lager, så man är förberedd för både värme och kyla.

Ta med till skyddsrummet:

o personliga läkemedel
o bestick
o Åtminstone en dryckesbehållare, dryck och livsmedel som är klara att ätas
o sovutrustning (t.ex. en sovsäck)
o ficklampa och batterier
o batteridriven radio för att lyssna på myndighetsmeddelanden
o personliga hygienartiklar
o tidsfördriv


