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1 Inledning

Detta dokument innehåller allmänna ansvisningar för ibruktagandet av skyddsrum, vilket innebär att
instruktionerna enbart är riktgivande. Under normala förhållanden används befolkningsskydd för olika
ändamål, till exempel som lager eller lokaler för musikhobbyn, och därför bör planerna för ibruktagning
göras fastighetsspecifikt. Utöver dessa anvisningar finns det även separata riktlinjer för ibruktagning av
skyddsrum, som vanligtvis behandlar en specifik maskin eller process.

När befolkningsskyddet har beordrats att sättas i förhöjd beredskap eller beredskapstillstånd ska också
skyddsrummen tas i bruk utan dröjsmål, senast 72 timmar efter mottagandet av ovannämnda order. Order
om förhöjd beredskap utfärdas genom allmänna medier, och därtill säkerställs mottagandet av ordern av
de lokala befolkningsskyddsmyndigheterna.

Planen för ibruktanadet av skyddsrum är en del av räddningsplanen, och verksamheten leds i första hand
av skyddsrummets skötare. Skyddsrummets skötare granskar åriligen utrustningen och maskineriet, och
ser till att skyddsrummet är i skick. Ifall skyddsrummets skötare inte är närvarande är andra invånare
skyldiga att på eget initiativ påbörja städandet och utrustandet av skyddsrummet. De personer som
ansvarar för upprätthållandet och underhållet av skyddsrummen bör namngivas och utses.

När man förflyttar sig till skyddsrummet stängs fönstren samt luftkonditioneringen och onödig elektrisk
utrustning i den egna lägenhet av. Därefter bör man delta i rivnings-, byggnings- och möjligt annat arbete
enligt vad situationen kräver.



2 Åtgärder

2.1. Rivning

Skyddrummet töms och städas. För bort alla onödiga föremål från skyddsrummet enligt tömningsplanen.
Demontera ventilationsanläggningens skyddsbur och andra onödiga strukturer.

2.2. Byggande

Granska nödvändiga verktyg och andra tillbehör, samt också lådan med befolkningskyddsutrustning (VSS-
utrustning). Exempel på nödvändig utrustning finns som bilaga. Det vore bra ifall alla användnings-
underhålls- och verksamhetsinstruktioner samt räddningsplanen skulle finnas tillgängliga i skyddsrummet.
Sätt upp slusstältet på sin plats och kontrollera skyddsrummets funktion. Dörrar och luckors täthet och
funktion måste granskas. Dörrarnas gångjärn och lås ska smörjas och vid behov installeras tätningar. Ta
vid behov bort dörren som används under normala förhållanden. Kontrollera också att nödutgången går
att använda. Vid behov måste utrymningsrutten redan från början grävas fram. I ändan av gångar som
slutar under jord finns lättbetongsblock. Planera redan i förväg var rivningsavfallet och den överblivna
jorden ska placeras.

2.3. Ventilation

Samtidigt som städandet pågår påbörjas också nedkylningen av skyddsrummet. Avlägsna möjligt damm,
skräp och vatten från luftintagskanalerna, tryckventilerna, övertrycksmätarens mätrör, övertrycksventilerna
och fläktarna. Öppna inte ventilationsanläggningens specialfiltter, men kontrollera att öppningarna ovanför
och under filtret är förseglade och stängda med gummiskydd. Stäng ventilationsöppningarna som är i bruk
under normala omständigheter tätt med förslutningsplåtar och bultar. Bekanta dig med användningen och
underhållet av ventilationsapparaturen. Kontrollera övertrycksmätarens skick och mängden vätska i den
(mätaren ska nollställas). Kontrollera skyddesrummets täthet med hjälp av venttilationsanläggningen enligt
de separat utfärdade instruktionerna för täthetsprov. De måste gå att uppnå ett övertryck i skyddrummet,
och det får inte läcka alltför mycket. Genom detta säkerställs att möjliga giftiga ämnen inte kommer in
genom läckage i strukturerna.

2.4. Vatten, värme och avfallsunderhåll

Kontrollera att reservvattentankarna är rena och fyll dem med vatten. Tillsätt vid behov
konverseringsmedel för vatten. Granska att torrtoaletternas delar är i gott skick och lägg upp
skyddsväggarna på sin plats. Absorberande torv, plastpåsar och toalettpapper är bra tillägg för att hantera
lukt- och hygienproblem. Reservera behållare för avloppsvattnet, ifall dessa inte är inkluderade i
skyddsutrustningen.

Ifall skyddsrummet har en vattenpost ska den utrustas med en slang som kan användas för att rengöra
toaletterna, slusstältet och de personer som kommer in i skyddet, samt för att fylla reservvattentankarna.
Kontrollera att alla ventiler fungerar genom att vrida dem till deras extremlägen. Stäng
avstängningsventilerna på rör som inte är nödvändiga för skyddsrummets användning. Granska även
uppsamlingsbrunnarna för smutsvatten.

2.5. El och belysning

Kontrollera huvudsäkringarna för elektriska apparater och granska skicket på lampor, strömbrytare och
vägguttag. Testa reservlamporna och deras batterier.

2.6. Kommunikation

Kontrollera var kopplingsdosorna för antenn- och telefonkopplingen finns. Utrusta skyddsrummet med
både radio och telefon. Telefonen måste vara ansluten till telefonnätet. Se till att räddningsmyndigheterna
känner till telefonnumret till sykddsrummet. Kontrollera ifall det finns nätuppkoppling i skyddsrummet som
fungerar under normala förhållanden.



2.7. Skyddsrummets omgivning

Sätt upp skyddsrummets vägvisande markeringar. Dela upp rummets utrymme bland dem som söker sig
till skyddsrummet. Varje person bör tilldelas en egen plats i skyddsrummet. Det bör också införskaffas
tillräckligt med bord och stolar, och därtill våningssängar för ungefär en tredjedel av antalet personer i
skyddsrummet. I skyddsrummets verksamhet bör också de personer som rör sig med något hjälpmedel
beaktas, såsom exempelvis rullstolsburna personer.

2.8. Reservförråd och andra förnödenheter

De livsmedel, läkemedel och annan utrustning som behövs då man söker skydd skall var och en ta med
sig hemifrån. Eftersom det inte finns någon uppvärmning i skyddet måste man också vara beredd på
växlande temperatur. Annan utrustning som exempelvis en mikrovågsugn, radio, frystorkad mat och nån
form av underhållning (till exempel brädspel) vore bra att införskaffa till skyddsrummet.

Reservförrådet innebär att det finns vatten och mat för hela familjens behov i 72 timmar, gärna
bestående av sådana produkter som också används normalt. Det finns bra exempel på reservförråd och
andra förnödenheter på bland annat webbplatsen Martat.fi.

Ordna i förväg ett informatiostillfälle för de som ska använda skyddsrummet där de får en chans att
bekanta sig med skyddsrummet.

Bilagor

Bilaga 1: Lista över skyddsrummets material och verktyg. (vspelastus.fi)

Bilaga  2: Exempel på reservförråd. (Martat.fi)



Bilaga 1: Skyddsrummets utrustning

 räddningsbår 1st.

 järnspett 1 st.

 pytsspruta 1 st.

 skyltserie för skyddsrummet 1 st.

 handlampa 2 st.

 konserveringsmedel för vatten enligt behållarens storlek

 verktyg: smideshammare, huggmejsel, spetsmejsel, kraftavbitare, yxa, fältspade, kofot, handsåg,
järnsåg + 5 reservbett, skiftnyckel, skruvmejslar, hammare, spikar, kniv, räddningslina

 slang som kan anslutas till skyddsrummets vattenpost för fyllning av vattenbehållarna och för
eventuella framtida sköljningar av skyddet och människor

 strålningsmätare för skyddsrum med fler än 100 platser

 skyddsmask och filter 2 st.

 skyddsglasögon 2 st.

 skyddsoverall 2 st. (t.ex. regnställ eller annat motsvarande)

 skyddshjälm 2 st.

 första hjälpen-väska och skyddsförbandsförpackning 1 st.

 första förband 2 st.

 jodtabletter 2 st/person

 anvisningar



Bilaga 2: SPEK:s exempel på tre dagars reservförråd för en vuxen

vatten och drycker 6 liter

grönsaker och rotfrukter 600 gram

frukt och bär 400 gram

potatis 200 gram

pasta eller spannmålstillbehör 200 gram

bröd och spannmålsprodukter 550 gram

mjölk, surmjölk, yoghurt och fil eller motsvarande vegetabiliska produkter 1 liter

ost 60 gram

fisk, ägg, kött, växtprotein 400 gram

olja/fetter 150 gram

torkade frukter 100 gram

nötter/frön 90 gram

sötsaker/choklad 100 gram

socker, honung 100 gram

cirka 2 300 kcal/dygn


	1 Inledning
	2 Åtgärder
	2.1. Rivning
	2.2. Byggande
	2.3. Ventilation
	2.4. Vatten, värme och avfallsunderhåll
	2.5. El och belysning
	2.6. Kommunikation
	2.7. Skyddsrummets omgivning
	2.8. Reservförråd och andra förnödenheter

	Bilagor
	Bilaga 1: Skyddsrummets utrustning
	Bilaga 2: SPEK:s exempel på tre dagars reservförråd för en vuxen


