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UTOMHUSVARNINGSSYSTEM 
Utomhusvarningssystemets utbyggnad grundar sej på det underlag som SRV och CB 
(civilbefälhavaren) har tagit fram i samråd med respektive länsstyrelse. Utgångspunkt är den mål och 
riskanalys som anger vilka varningsobjekt som förekommer inom respektive kommun. Underlaget är 
avgörande för kommunernas bedömning och beslut om inom vilka områden (varningsområden) 
utomhusvarning skall kunna genomföras. Kommunerna beslutar själva om vilka områden som skall 
ha utomhusvarning. Kommuner som har varningsobjekt är skyldiga att ha utomhusvarningssystemet 
i funktionsdugligt skick och prova anläggningarna enligt Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 
1996:1. 
 
De kommuner som tidigare var s.k. "larmorter" och som enligt nuvarande underlag inte har 
varningsobjekt får behålla det befintliga varningssystemet och själva besluta om vilka aggregat som 
skall vara i drift. 
 
Svenska kommunförbundet och staten har kommit överens om ersättning till kommunerna för 
beredskapsförberedelser vilket också omfattar kostnadsansvar för en del av utomhusvarnings-
systemet (Svenska kommunförbundet ”Cirkulär 1994:64).  Den ersättning som beslutats avser vissa 
specificerade uppgifter som anges i åtta punkter i överenskommelsen. 
 
Staten äger de varningssaggregat med tillhörande manöversystem som installerats av staten. 
Varningsaggregat och manöversystemets olika delar är noga registrerade i Räddningsverkets 
materielhanteringssystem SMASH. Anläggningarna får således inte flyttas, nedmonteras och 
avvecklas eller skrotas av kommunen utan att samråd skett med Räddningsverkets varnings-
tekniker. Stöld av varningsutrustning skall polisanmälas av räddningstjänsten. 
 
Räddningsverket svarar för och bekostar nya installationer och flyttningar av varningsaggregaten i 
samråd med kommunen. Räddningsverket svarar också för reservdelar till varningsaggregaten och 
lämnar teknisk rådgivning till kommunerna. Räddningsverket svarar också för drift och underhåll av 
den manöverutrustning (M95) som installerats på brandstationer, räddningscentraler och lednings-
centraler. 

VARNING 
Hela landets befolkning skall kunna nås av varning genom radio eller television. I områden med 
farlig verksamhet och inom särskilt riskutsatta områden skall även personer som vistas utomhus 
kunna nås av varning. 
 
I kommuner med varningsobjekt skall inom varningsområdet utomhusvarning installeras med 
ljudsändare som kan avge signalen beredskapslarm och varna befolkningen med signalerna flyglarm, 
viktigt meddelande, samt faran över. 
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LÄNSSTYRELSENS UPPGIFTER 

Länsstyrelserna har inte längre något ansvar för varningsverksamheten i kommunerna. Enligt 
Räddningstjänstlagen är varningsverksamhet kommunal räddningstjänst och ansvaret för funktionen 
vilar helt på Räddningskåren. Länsstyrelsen skall genom tillsyn (RäL 54§) kontrollera kommunernas 
räddningstjänstplan och som ett led i detta även kommunernas planering för varning av allmänheten. 

SRVFS 1996:1 
7 § Länsstyrelsen skall ta fram ett underlag för kommunens planläggning av varningsverksamheten 
under höjd beredskap. 

8 § Kommunen skall med beaktande av länsstyrelsens planeringsunderlag fastställa vilka områden 
som skall vara varningsområden. 

KOMMUNENS ANSVAR OCH UPPGIFTER 

Varningsverksamheten 
Varningsverksamheten i kommunen är kommunal räddningstjänst och föreskrivet i räddnings-
tjänstlagen. Räddningsledare är ansvarig för att vid behov varna befolkningen under fred och höjd 
beredskap. I fred kan signalen ”Viktigt meddelande” användas för att varna allmänheten utomhus. 
Signalen skall åtföljas av information i radio. Kommunen är således ansvarig för funktionen 
utomhusvarning och skall se till att systemet är i funktionsdugligt skick. Räddningschefen är den 
som är ytterst ansvarig för räddningstjänsten och därmed också för funktionen varning. 
I kommunernas räddningstjänstplaner skall kommunfullmäktige fastställa hur allmänheten varnas. 

Räddningsverket har med stöd av med stöd av 76 § räddningstjänstförordningen (1986:1107) och 7 
kap. 2 § förordningen (1995:128) om civilt försvar meddelat föreskrifter för varning utomhus 
SRVFS 1996:1. 

Av dessa föreskrifter framgår det vilka skyldigheter räddningskåren har i fred och under höjd 
beredskap. 

SRVFS 1996:1. 
4 § Kommunen skall prova de varningsanordningar som den förfogar över och som finns inom ett 
varningsområde genom att utlösa signalen viktigt meddelande och efter 3 minuters paus signalen 
faran över den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.00. 
 
Även andra varningsanordningar får provas på samma sätt och vid samma tidpunkt som en 
anordning inom ett varningsområde. I samband med provet skall kommunen se till att allmänheten 
informeras om provet och varningssignalerna. 

Varning när höjd beredskap inte råder 
6 § Den som får kännedom om en olyckshändelse och förfogar över en eller flera funktionsdugliga 
varningsanordningar inom berört område skall utlösa signalen viktigt meddelande om det föreligger 
ett akut behov av att varna allmänheten. Detsamma skall gälla vid överhängande fara för en 
olyckshändelse. 

Varning under höjd beredskap 
9 § Om Försvarsmakten bedömer att det föreligger överhängande fara för ett luftanfall skall den 
omgående larma räddningskårerna i de kommuner som kan antas bli utsatta för anfallet. 
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10 § Vid överhängande fara för ett luftanfall eller ett anfall med kemiska stridsmedel inom en 
kommun skall räddningskåren i kommunen eller i förekommande fall räddningsledaren varna 
befolkningen genom att utlösa signalen flyglarm. 
 
Om det av andra orsaker föreligger ett akut behov av att varna allmänheten skall bestämmelserna i 6 
§ tillämpas. 
 

Varningsobjekt och varningsområden 
Kommunerna bör på lämpligt sätt dokumentera sina varningsområden med varningsobjekt för höjd 
beredskap (SRVFS 1996:1 2 § och 8 §)  
 
SRVFS 1996:1 
 
2 § Med höjd beredskap avses i dessa föreskrifter den beredskap som föreskrivs om i lagen 
(1992:1403) om höjd beredskap. 
 
Med ett varningsobjekt avses i dessa föreskrifter en anläggning som med hänsyn till sin belägenhet 
eller verksamheten vid anläggningen kan antas bli särskilt utsatt för stridshandlingar under höjd 
beredskap. 
Med ett varningsområde avses i dessa föreskrifter ett område kring ett varningsobjekt där det 
föreligger ett särskilt behov av varning under höjd beredskap. 
 
8 § Kommunen skall med beaktande av länsstyrelsens planeringsunderlag fastställa vilka områden 
som skall vara varningsområden 
 

Varningsområden i fred 
För att kunna varna allmänheten utomhus i fred bör också områden med farlig verksamhet samt 
särskilt riskutsatta områden dokumenteras på lämpligt sätt. Enligt § 6 i föreskrifterna skall VMA 
signalen i princip alltid användas i områden där det finns varningsaggregat om det föreligger ett akut 
behov eller överhängande fara för en olyckshändelse. Med manöversystemet kan man dela in 
varningsaggregaten i grupper för att utlösa varning inom specifika avgränsade områden. 
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DRIFT OCH UNDERHÅLL  

Kommunernas ansvar 
Mellan staten och kommunerna har en principöverenskommelse träffats mellan staten och Svenska 
Kommunförbundet (Svenska kommunförbundet ”Cirkulär 1994:64). 
Därigenom har kommunerna från och med 1995-07-01 en del av ansvaret för drift och underhåll av 
varningsaggregaten som installeras av staten i kommunerna. 
 

Svenska kommunförbundet ”Cirkulär 1994:64 
Punkt 7  
"Kommunerna skall underhålla och enligt särskilda riktlinjer prova de aggregat för utomhusvarning 
inom kommunen som utvecklas, anskaffas och monteras av staten. I uppgiften ingår att teckna och 
betala erforderliga abonnemang” 
 
Underhållet bör genomföras enligt de riktlinjer som räddningsverket angivit i publikation 
"Varningsanläggning Drift och underhåll installationer” med beställningsnummer. T33-323/2002 
 
Besiktningar av tryckkärl som enligt ASS1 föreskrifter skall genomföras är kommunens ansvar. 
Kommunen skall upprätta förteckning över aggregaten och beställa revisionsbesiktningar. 
Kommunen skall också svara för besiktningskostnaderna. 

Räddningsverket 
Räddningsverket utbildar räddningskårens varningstekniker som skall svara för drift och underhåll av 
varningsaggregaten som installerats av staten. Utbildningen är kostnadsfri för kommunen. 
Kommunen svarar för lön, rese-och traktamentsersättningar. Varje kommun har också tilldelats 
dokumentation och tekniska beskrivningar av varje särskild anläggning samt de verktygssatser som 
erfordras för underhåll av varningsanläggning. 
 
Vid behov av reservdelar och i tekniska frågor samt reparationer som ligger utanför det normala 
underhållet skall kommunens varningstekniker alltid vända sig till Räddningsverkets 
varningstekniker vid  

 Centralförrådet i Malmby 

 Räddningsverkets skola i Revinge 

 Räddningsverkets skola i Sandö 
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UTBYGGNAD 

NYA INSTALLATIONER OCH FLYTTNINGAR AV 
VARNINGSAGGREGAT 

Statlig utbyggnad av varningssystemet i nya varningsområden 
Räddningsverket svarar för att nya varningsaggregat installeras i de varningsområden för höjd 
beredskap som kommunerna fattat beslut om. Kommunen anvisar på vilka platser varnings-
aggregaten skall installeras. Omfattningen av utbyggnaden med antal ljudsändare och aggregat 
bestäms av kommunen med beaktande av länsstyrelsens planeringsunderlag. 

Utomhusvarningssystem för höjd beredskap installeras endast i tätorter med varningsobjekt och med 
minst 1000 invånare. 

Begäran om utbyggnad och vilken typ av aggregat som bör installeras görs genom skriftlig 
framställan till Räddningsverket i Karlstad, Lednings- och teknikavdelningen, Enheten för 
ledningssystem. Räddningsverket beslutar slutgiltigt om när installationerna kan genomföras och 
vilken typ av varningsaggregat som kommer att installeras. 

Nya installationer och flyttningar av varningsaggregat 
Flyttningar av befintliga varningsaggregat till annan fastighet eller installation av nytt 
varningsaggregat på en ny plats utförs av Räddningsverkets varningstekniker i samråd med 
räddningstjänsten.  
 
Räddningstjänsten ansvarar för att informera fastighetsägare om avveckling av den gamla platsen, 
och upplåtelse av ny plats. Den nya fastighetsägaren skall också informeras om de elinstallationer 
som behöver genomföras för strömförsörjning av varningsaggregat och manöverutrustning. 
Överenskommelse om tillträde till fastigheten och behov av nycklar för drift och underhåll bör också 
klaras ut innan installationen påbörjas. 
 
Begäran om flyttning eller utbyte till nya varningsaggregat görs till Räddningsverkets 
varningstekniker vid skolorna i Revinge och Sandö eller centralförrådet i Malmby. 
 
I de fall åtgärderna måste genomföras omedelbart eller inom begränsad tid kan räddningstjänsten mot 
ersättning från Räddningsverket utföra flyttningar, tillfälliga nedmonteringar vid ombyggnad eller 
reparationer av fastighet. Sådana åtgärder kan vidtas efter samråd och överenskommelse med 
Räddningsverkets varningstekniker. Observera att elinstallationer för varningsaggregat och 
manöverutrustning alltid skall göras enligt Räddningsverkets anvisningar av behörig elektriker. 
 
Förutsättningen för ersättning från Räddningsverket är att räddningstjänstens personal utför arbetet 
som en arbetsuppgift i kommunens räddningstjänst till självkostnadspris. Räddningsverket ersätter 
timkostnad under normal arbetstid för räddningskårens personal enligt gällande avtal för brand-
personal. Kostnader för räddningskårens höjdfordon om sådant behövs ersätts också. 
Räddningsverket bekostar elinstallationer under förutsättning att Räddningsverkets installations-
anvisningar följs och att tjänsten upphandlas i kommunal regi. Kommunen skickar faktura och 
återsöker kostnaden hos Räddningsverket. 
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Ljudutbredning och Ljudtryck 
Räckvidden för en ljudsändare beror främst på sändarens ljudtrycksnivå, avstånd sändare/mottagare, 
dämpningar, och bakgrundsljud. Ljudtrycksnivån anges i dB(A). Ljudsändaren avger t. ex. 140 dB, 
det betyder att värdet 140 mäts på ett avstånd av 1 m framför ljudsändaren. 
Ljudet fortplantar sig rätlinjigt och under dess väg sker dämpning, återkastning, brytning och 
böjning. Ljudtrycksnivån (ljudintensiteten) minskar med kvadraten på avståndet. Som tumregel kan 
6 dB användas som reduceringstal på respektive fördubblat avstånd. Nedanstående tabell anger mer 
exakt värde. 
 
 
 
 Avståndsskikt Ljudtrycksreducering i 

dB 
  Ljudsändare med ljudtryck 142 

dB – 1 m 
 1 – 64 m 

64 – 256 m 
256 – 512 m 
512 – 2000 m 

 

6 dB 
7 dB 
9 dB 

12 dB 
 

 1 m 
2 m 
4 m 
8 m 

16 m 
32 m 
64 m 
128 m 
256 m 
512 m 

142 dB 
136 dB 
130 dB 
124 dB 
118 dB 
112 dB 
106 dB 
99 dB 
92 dB 
83 dB 

 Avståndsberoende reducering  Reduktion per fördubblat avstånd 
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Placering av ljudsändare 
Varningsaggregatens placering är avgörande för varningseffekten. Ljudsändaren bör således placeras 
fritt, så att inte närliggande byggnader eller höjder avskärmar ljudet. Den skall heller inte placeras för 
högt. En stor del av ljudet kommer då att stiga uppåt. Detta beror på att ljudets hastighet kommer att 
vara större vid marken och mindre högre upp. Placeras en ljudsändare på t ex vattentorn eller annan 
högre placering, kommer största delen av ljudet att försvinna uppåt. 
 
På vald fastighet placeras dock sändaren på högsta delen och minst 2 m från skorsten. 
Fastigheter belägna vid korsningar av huvudgator är lämpliga som uppställningsplatser så ljudet går 
fram i gatans längdriktning. 
 
Det är viktigt att ljudsändaren placeras så högt över marken/gatuplanet att ljudnivån ej orsakar t ex 
hörselskador på personer som vistas i sändarens närhet då signalering sker. En person bör inte 
utsättas för högre ljudnivåer än 120 dB. Som regel bör en ljudkälla inte placeras lägre än 10 m över 
marknivån. Nedanstående diagram kan användas som riktvärde vid placering. 
 
 

 
Ljudnivå i dB på 30m avstånd från ljudsändaren 
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Planering inför uppsättande av ljudsändare 
Nedan lämnas några praktiska råd för planeringen av utbyggnad. Underlag för utbyggnad hämtas 
från länsstyrelsens planeringsunderlag. 
 
Vid planering för utbyggnad av utomhusvarning används en lämplig karta över området. Typ av 
ljudsändare (märkvärde ljudtrycksnivå), diagram och kännedom om de topografiska förhållandena är 
viktiga utgångpunkter. 
 
Planeringsproceduren kan brytas ner ytterligare: 
 

• märk ut offentliga byggnader 
• val av kvarter som har lämpligt höga byggnader 
• undvik höjder som kan skärma ljudutbredningen 
• villa eller låghusområden som medger fri ljudutbredning 
• gör ringar på kartan med radie omräknad med hänsyn till ljudsändarens ljudtrycksnivå och 

diagram ovan 
 
Kom ihåg att vissa byggnader och platser kan vara olämpliga för placering av varningsaggregat t.ex. 
vårdanläggningar, serviceboende, sjukhus, barnstugor lekplatser och liknande. 
 
Efter planeringen besöks platserna för att slutligt fastställa lämpligheten av tänkta platser och 
inplacering av varningsaggregatet i byggnaden. Aggregatplatsen skall vara lätt åtkomlig för 
installationsarbete och service. Golvytan bör minst vara 2m2 och väggytan i anslutning till aggregatet 
bör var minst 1,5m2. 
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Exempel på placering av ljudsändare på en karta. Cirklarnas radie visar ljudsändarens täckning. 
Täckningsområdet bör gå omlott så långt det är möjligt. 
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MANÖVERSYSTEM 

För manövrering och övervakning av varningsaggregaten installerar Räddningsverket ett nytt 
manöversystem. Manövrering av signaler och övervakning sker genom radioförbindelser med varje 
aggregat. Systemet är PC-manövrerat och kan även manövreras med en särskild kontrollpanel. 
Systemet är under uppbyggnad och beräknas vara klart år 2004. 
Huvudkomponenterna i ett komplett M95-system utgörs av en PC med bildskärm, en manöverpanel, 
en centralenhet samt en styrutrustning för varje ljudsändare. För kontroll och kalibrering av 
styrutrustningarna ingår också en servicepanel. 
Centralenheten är systemets hjärta och är placerad i ett särskilt stativ, vanligen tillsammans med 
annan elektronikutrustning. Stativet är skyddat mot elektromagnetiska pulser (EMP), som kan uppstå 
i samband med åsknedslag. Liknande pulser kan uppstå vid en kärnvapendetonation i händelse av 
krig. Enheten förmedlar all information till och från ljudsändarna via en inbyggd radio, ansluten till 
en basantenn. 
 
Kommunikationen med andra räddningsorganisationer, t ex en SOS-central eller räddningstjänsten 
i en annan kommun, sker via det allmänna telefonnätet. Centralenhetens datordel håller sig 
kontinuerligt uppdaterad om tillståndet hos varje enskild ljudsändare och administrerar alla 
kommandon från operatören. 
Via datorn och dess bildskärm har operatören full kontroll över samtliga ljudsändare. Kartan med 
sändarna kan förstoras i flera steg. Aktuellt riskområde kan ringas in för snabbt val av ljudsändare. 
Finns det elektroakustiska ljudsändare inom området kan operatören via en mikrofon informera 
allmänheten om en inträffad händelse. Vanligen väljer man dock att sända ett redan intalat och lagrat 
meddelande. 

Schematisk bild över manöversystemets uppbyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B-by Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Relä 

A-by 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

D-ort 

Atlas Copco 

E-ort 

DTMF 
Centralenhet 

Annan plats

Mikrofon + 
Nyckelbrytare 

SOS 

Annan kommun 

RC/Lc 

AnnanSDF 
Manöverpanel 

Manöverpanel 

Skrivare 

Atlas Copco 

C-by 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Atlas Copco 

Fjärrbasenhet (RBS) 

Manöverpanel 
F-ort 

 ATN 

 ATN

 ATN 

 
Beskrivning av manöversystemets funktion finns i särskild dokumentation.  
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Drift och underhåll av manöversystemet 

Kommunens uppgifter 
Kommunen har ansvaret för att allmänheten skall kunna varnas i fred och under höjd beredskap. 
Kommunen skall se till att utomhusvarningssystemet i sin helhet är i funktionsdugligt skick. Genom 
manöversystemet har räddningstjänsten kontroll på att varje varningsaggregat som ingår i systemet är 
funktionsdugligt. Manöversystemet är i drift dygnet runt och är utrustat med reservkraft bestående av 
batterier. Övervakningen av aggregaten sker kontinuerligt och systemet talar om när ett eller flera 
aggregat är ur funktion. Kommunen är skyldig att så snart som möjligt (inom 48tim) kontrollera de 
varningsaggregat som markerar fel och avhjälpa felet på varningsaggregatet. Fel på manöversystemet 
däremot anmäls omedelbart till Räddningsverkets varningstekniker enligt särskilda anvisningar. 

Räddningsverkets uppgifter 
Manöversystemet ägs av staten och Räddningsverket svarar för drift och underhåll av 
manöversystemet i sin helhet. 

Manöversystemets huvuddelar 

Utrustning på aggregatplats i 
fastighet 

 

PC-manöver med mikrofon för 
tal genom elektroakustiska 
varningsaggregat 
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Enskild manöverenhet för 
manövrering från annan plats än 
PC plats. 

 

Centralenhet för kommunikation 
och styrning av hela systemet. 
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VARNINGSAGGREGAT 

PNEUMATISKA VARNINGSAGGREGAT 
Det finns olika typer av varningsaggregat för varning utomhus. Normalt installeras pneumatiska 
varningsaggregat med ljudsändare (Tyfon®). På platser där det finns ett särskilt behov av att verbalt 
kunna lämna omedelbar information i anslutning till varningssignalen kan elektroakustiska 
varningsaggregat installeras. 
 

Pneumatiska varningsaggregat 
Det pneumatiska varningsaggregatet består av en kompressor med luftbehållare och en ljudsändare.  
Signalernas olika karaktärer regleras genom ett ventilskåp som är monterat i anslutning till ljud-
sändaren. 
 

 
 

 
 

Utgåva 2002-04-17  17 



Varningsanläggning utbyggnad, drift och underhåll .  

 

Pneumatiskt direktverkande varningsaggregat 
Direktverkande pneumatiska varningsaggregat består av en kolvkompressor som drivs av en elektrisk 
motor 24V. Strömförsörjningen är 2 st. seriekopplade 12V batterier som står på underhållsladdning. 

 
 

ELEKTROAKUSTISKA VARNINGSAGGREGAT 
Det elektroakustiska varningsaggregatet består av ett antal ljudsändare av elektromagnetisk typ 
(högtalare). Ljudsändarna är anslutna till en förstärkaranläggning på ca 150-200W. Genom 
manöversystem 95 kan man med dessa aggregat sända ut talade meddelanden. Meddelanden kan 
antingen vara förinspelade och skickas ut automatiskt eller så kan man direkt lämna ett talat 
meddelande. 
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TRANSPORTABELT VARNINGSAGGREGAT 

Elektroakustiskt 
Styrskåp till transportabelt elektroakustiskt 
varningsaggregat  

 

Ljudsändaren monterad på utskjutbar mast 

 
 
Ljudsändaren monterad på fordon  
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BILDER SAMTLIGA VARNINGSAGGREGAT 

PNEUMATISKA VARNINGSAGGREGAT (MED TANK):  

 

LT 3, 4 och 5 
Spänning: 380 V/50 Hz LT 3 
 230 V/50 Hz LT 4 & LT 5 
Tankvolym:  370 L  
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid:  0,0-1,0 MPa c:a 80 min 
 0,8-1,0 MPa c:a 20 min 
Dessa aggregat ersätts efterhand med aggregat av 
typ LX 108E eller LXF 08. Endast 
kompressordelen byts ut, varför tanken från det 
gamla aggregatet fortfarande används. 

LT 6 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 350 L 
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-1,0 MPa 50-55 min 
 0,8-1,0 MPa c:a 13 min 
Ett aggregat som fortfarande förekommer i 
relativt stor omfattning. Kommer på sikt att bytas 
ut mot nyare typer. 

LT 7 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 350 L 
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-1,0 MPa 50-55 min 
 0,8-1,0 MPa c:a 13 min 

20   



       Varningsanläggning utbyggnad, drift och underhåll.

 

 

LT 8  
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 350 L 
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-1,0 MPa 50-55 min 
 0,8-1,0 MPa c:a 13 min 

LT 9 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 175 L 
Arbetstryck: 2,0 MPa (20 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-2,0 MPa c:a 25 min 
 1,6-2,0 MPa c:a 5 min 
Den största synbara skillnaden mellan detta och 
LT 10 är att tanken står på tre ben i stället för 
fyra. 
Kan vara försedd med 3-fasmotor! 

LT 10 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 175 L 
Arbetstryck: 2,0 MPa (20 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-2,0 MPa c:a 25 min 
 1,6-2,0 MPa c:a 5 min 
Kan vara försedd med 3-fasmotor! 

 

LT 11  
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 160 L 
Arbetstryck: 2,0 MPa (20 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-2,0 MPa c:a 23 min 
 1,6-2,0 MPa c:a 5 min 
Kan vara försedd med 3-fasmotor! 
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LT 12 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 120 L 
Arbetstryck: 2,2 MPa (22 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-2,2 MPa c:a 17 min 
 1,95-2,2 MPa c:a 5 min 
Kan vara försedd med 3-fasmotor! 

LX 108E 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 370 L 
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-1,0 MPa  
 0,8-1,0 MPa  

LXF 08 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Tankvolym: 370 L 
Arbetstryck: 1,0 MPa (10 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-1,0 MPa  
 0,8-1,0 MPa  
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LT 15  
Spänning: 380 V/50 Hz 
Tankvolym: 120 L 
Arbetstryck: 2,2 MPa (22 kp/cm2) 
Uppladdningstid: 0,0-2,2 MPa c:a 17 min 
 1,95-2,2 MPa c:a 5 min 
 

Utgåva 2002-04-17  23 



Varningsanläggning utbyggnad, drift och underhåll .  

 

PNEUMATISKA VARNINGSAGGREGAT (UTAN TANK): 
 

 

 

 

 

 

 

 

CK 160  
Spänning: 230 V/50 Hz 
Övrigt: Saknar övervakningsmodul  
Komprimerad luft direkt från kolvkompressor. 
Anslutning sker via polskruvarna "La" och "Lb" 
på anslutningsplinten till vänster i skåpet. 
Ingen övervakning av aggregatet är möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK 160 B  
Spänning: 230 V/50 Hz 
Övrigt: Saknar övervakningsmodul  
Komprimerad luft direkt från kolvkompressor. 
Anslutning sker via polskruvarna "La" och "Lb" 
på anslutningsplinten till vänster i skåpet. 
Ingen övervakning av aggregatet är möjlig. 

 

CK 160C 
Spänning: 230 V/50 Hz 
Övrigt: Övervakningsmodul  
Komprimerad luft direkt från kolvkompressor. 
Anslutning sker via extra plintkort (9 - 11) 
monterade på skena ovanpå 
övervakningsmodulen. 
Övervakningsmodul medger mätning och 
överföring av batterispänning hos aggregatet till 
styrenheten. 

Batteriladdare 

Anslutningsplint 

Övervakningsmodul 
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ELEKTROAKUSTISKA AGGREGAT: 

 

ECN 600 (ECN 1200) 
Tillverkare: Hörmann 
ECN 1200 skiljer sig från ECN 600 genom att 
den har ytterligare fyra elektroakustiska 
högtalare. 
Kan utnyttjas för utsändning av talat meddelande.
Finns idag endast i Sävsjö, Lindesberg samt vid 
kärnkraftverket i Ringhals. 
 

 

Delta 4 
Tillverkare: Kockum Sonics 
Kan utnyttjas för utsändning av talat meddelande.
Ansluts sker via extraplintar (9 - 15) monterade 
på skena i bakre delen av styrskåpet. 
Finns idag i Örkelljunga-, Trelleborg-, Kävlinge-
/Barsebäck, Hässleholm-, Gotlands-, Överkalix 
kommun m.fl. 

 

ET 500 
Tillverkare: Kockum Sonics 
ET 500 kan bestå av ett olika antal "tallrikar" 
beroende på vilken effekt man behöver från 
aggregatet. 
Oavsett typ sker alltid anslutning via 
polskruvarna "La" och "Lb" på 
anslutningsplinten. 
Vissa typer av aggregatet kan utrustas för 
användning som högtalande aggregat, något som 
dock inte avses utnyttjas. 

 

ET 751  
Tillverkare: Kockum Sonics 
ET 751 finns idag endast i Örkelljunga kommun. 
Anslutning sker via polskruvarna "La" och "Lb" 
på anslutningsplinten. 
Utnyttjar samma typ av styrskåp som ET 751. 
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KONTROLLER OCH FELSÖKNING 

FELSÖKNING VENTILENHET TV 2000 
Mer information angående installation drift och underhåll TV2000 finns i publikation: 
”VENTILENHET TV2000 Funktion drift underhåll installation” med beställningsnummer T33-
259/02 eller på Räddningsverkets hemsida. www.srv.se 
 
Ventilen måste vara under tryck minst 4Bar (tryckvakten sluten) för att fungera 

Resistansmätning 
 

1. Koppla bort en kabel från SST i TV 2000 plint 2 eller 3. 

2. Mät över plint 2 och 3 värdet skall vara ca: 860 ohm med luft = över 0,45 Mpa. 

3. Mät över plint 2 och 3 värdet skall vara ca: 56.5 K Ohm utan luft = under 0,45 Mpa. 

4. Återställ kabel från SST. 

5. Är dessa värden OK så fungerar ventilenheten om det inte finns några andra fel som 

membran i ventilhus mm. 

Likspänningskontroll SST 
För att inte onödig signalering skall ske under mätningen koppla bort luftslangen till ljudsändaren 
 

1. Kontrollera av vilspänningen från SST plint anslutning 2 och 3. När TV2000 är trycksatt 
skall värdet vara ca: 1,7V. Kontroll av spänning från SST plint 2,3 utan luft skall vara ca: 
19,5V. 

 
2. Kontrollera spänningen från SST vid plint anslutning 2 och 3 vid signaltest 5sek. ljudprov 

med servicepanelen. Värdet skall vara ca: 16V under ljudprovet. I detta fall skall pilotventil 
öppna och luft skall komma ur utlopp från ventilenheten. 

 
3. Om ventilen ändå inte fungerar. Anslut minst 14 V DC till anslutning 5 och 6 på 

kopplingsplinten. Det skall höras ett tickande ljud från pilotventilen om den är hel. Om inget 
ljud hörs så är kretskortet felaktigt 

 
Åtgärd: Anmäl felet till Räddningsverkets varningstekniker för att få ett nytt ventilskåp. 
 

Kontroll av pilotventil 
Om ventilen kan manövreras för hand kan pilotventilen vara felaktig. 
 
Åtgärd: Anmäl felet till Räddningsverkets varningstekniker för att få ett nytt ventilskåp. 
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FELSÖKNINGSSCHEMA CK 160 
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Felsökningsschema kompressor 
KOMPRESSORENHET FELSÖKNINGSSCHEMA OCH ÅTGÄRDER 
 
TILLSTÅND TÄNKBARA ORSAKER ÅTGÄRDER 
1. Otillräckligt luftbehållar-

tryck 
a. Luftläcka (läckor) 
b. Luftintagsfilterelement 

igensatt 
c. Tryckvakt felaktigt 

inställd 
d. Luftförbrukningen över-

stiger kompressorns 
kapacitet 

e. Ventilskada (-skador) 
f. Manometer felaktig 
g. Tryckvaktens 

avlastningsventil 
felaktig, d.v.s. inte lufttät 
under kompressorns 
pålastningsperioder, 
gäller LT3 och LT9 

h. Elfel 

a. Kontrollera och korrigera 
efter behov 

b. Vidtag serviceåtgärder på 
element eller byt ut det 

c. Ställ in vakten till önskat 
arbetstryck 

d. Kontrollera pneumatiska 
anordningar och anslutna 
tillbehör. Minska luftbe-
hovet 

e. Undersök ventilerna och 
byt ut de delar som 
behövs 

f. Byt ut manometern 
g. Kontrollera ventilmeka-

nismen. Om läckaget inte 
kan repareras, byt ut av-
lastningsventilen 

h. Säkring utslagen 
2. Kompressorn ökar inte 

hastigheten 
a. Spänningsfall vid motor-

uttagen p.g.a. 
nätineffektivetet eller 
underdimensionerade 
tillförselkablar 

b. För låg omgivningstem-
peratur 

Konsultera el-distributören. 
Om så erfordras byt till 
större kabel area 
Installera kompressorn i 
frostsäker lokal; uppvärm 
om erforderligt 

1. Behållartrycket över-
stiger maximum, 
varigenom säkerhets-
ventilen blåser 

a. Tryckvakten felaktigt 
inställd eller ur funktion 

a. Ställ in vakten att avlasta 
kompressorn vid maxi-
mitryck. Om ogörligt, 
byt ut hela vakten 

2. Luftbehållaren förlorar 
tryck 

a. Backventilen läcker 
b. Andra läckor 

a. Kontrollera ev. skador på 
säte och ventilskiva eller 
fjäder. Rengör och byt ut 
sätesskiva. LT3 - LT8 
rengör och byt ventil-
kägla 

b. Kontrollera täthet 
3. Alltför täta starter och 

alltför korta gångperioder
a. Tryckvakten felinställd 
b. Backventilen läcker 
c. Hög kondensnivå i 

behållaren 

a. Öka tryckskillnaden 
b. Se 4 
c. Tappa av kondensvatten 

4. Hög oljeförbrukning a. Oljenivån för hög 
b. Luftningsventilen 

fungerar dåligt 
c. Slitage eller brott på 

kolvring (-ar) 
d. Bottenpackning. Simring 

a. Vevhuset skall inte över-
fyllas. Håll nivån inom 
synglaset 

b. Kontrollera ventilen 
c. Undersök kolvringarnas 

skick 
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vid motoraxel d. Byt packningar 

5. För långa pålastnings-
perioder 

a. För hög luftförbrukning 
b. Kompressorn inte i bästa 

skick 
c. Insugningsfilter igensatt 
d. Avlastningsventilen 

läcker 

a. Sänk förbrukningen 
b. Låt inspektera kompres-

sorn 
c. Rengör ventilen. Kolla 

magneten. LT3-LT9 
mekanisk avlastning. 
Rengör. Om erfordras 
byt säte, fjäder och kula 

6. Kompressorn startar inte Elfel 
Oljebrist varför kompressorn 
skurit ihop 
Behållartryck mellan stopp- 
och starttrycken 

a. Kontrollera systemet. 
Byt säkring. Slås säk-
ringen fortfarande ut – 
byt startrelä (gäller LT9-
LT12). På LT6 och LT9 
kolla även manuella 
manöverknäppen på 
tryckvaktens baksida 

b. Låt reparera kompressorn
c. Vänta starta tills behål-

lartrycket är lägre än 
tryckvaktens förinställda 
starttryck  

7. Termiskt överbelast-
ningsrelä bryter under 
start 

a. Överbelastningsrelät 
felinställt 

a. Kontrollera och justera 
till rätt inställning. 
Återställ relä 

8. Termiskt överbelast-
ningsrelä bryter under 
gång 

a. Överbelastningsrelät fel-
inställt 

b. Avbrott i en fas av 
nätledning. Gäller endast 
LT3 

c. Nätspänningsvariationer-
na överstiger normala 
toleranser 

d. För hög omgivnings-
temperatur, varigenom 
överbelastningsrelä ut-
löser 

e. Motorn stannar och 
startar för ofta 

f. Överström p.g.a motor 
eller kompressorfel 

a. Se 9 a 
b. Kontrollera säkringar och 

fas uttag. Kontrollera 
spänningen över motor-
uttagen 

c. Kontrollera hos 
eldistributören 

d. Förbättra rummets venti-
lation 

e. Se 5. På enheter med 
motorstartare byt till 
halvautomatisk drift 

f. Mät motorledningsström-
men. Om styrkan 
överstiger den för motorn 
maximala, låt undersöka 
kompressorn om ström-
skillnad, låt undersöka 
motorn 

 
Vid Räddningsverkets i Malmby finns reservdelar och utbytesenheter. Kompressorenheter t ex skall 
vid större fel insändas till Malmby för reparation. 
Materiel/komponenter som rostar kraftigt t ex tryckskruvar eller andra fel som hänförs som 
maskinfel skall insändas till Centralförrådet i Malmby. 
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FELSÖKNINGSSCHEMA ET 400-800 
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KONTROLL OCH BYTE AV DRIVER I VARNINGSAGGREGAT 
DELTA 2 OCH 4 
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