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Området för Elefanten markerat med cirkel, skala 1:10 000.

Bakgrund
Under	 andra	 världskriget	 drabbades	 hela	 samhället,	 även	 civilbefolkningen,	
av konflikternas konsekvenser på ett annat sätt än under tidigare krig. Det var 
framför allt flyget och bombflygets utveckling som gav förutsättningarna för ett 
totalt krig där krigföringen förutom mot militära mål även riktade sig mot resten 
av samhället. Detta innefattande såväl civilbefolkningen som produktions- och 
transportapparaten. Att terrorisera befolkningen genom luftangrepp blev ett lika 
viktigt	krigsinstrument	som	att	använda	soldater.	

Det totala kriget krävde ett totalt försvar. Erfarenheterna av andra världskriget 
ledde därför till att man såg ett behov av och började bygga upp ett totalförsvar 
där det civila, ekonomiska, psykologiska och militära försvaret samordnades.

Civilförsvarsanläggningen Elefanten inryms i ett bergrum i stadsdelen Edsberg 
i Sollentuna, drygt en mil norr om Stockholm. Anläggningen stod färdig i slutet 
av 1970-talet och byggdes under kalla kriget. Anläggningen var tänkt att fungera 
som ledningscentral och skyddsrum för Stockholms stads och Sollentunas 
kommunledningar	 i	 händelse	 av	 ett	 krigsutbrott.	 Här	 skulle	 de	 viktigaste	
kommunala verksamheterna samlas, som t ex räddningsledning och flyglarm. 

Även	om	Elefanten	aldrig	behövde	användas	i	en	krigssituation	var	den	fram	till	
1996 en operativ anläggning och förutom för civilförsvarsövningar, nyttjades 
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lokalerna under många år för kursverksamhet kopplat till civilförsvaret. Elefanten 
sköttes av Stockholms brandförsvar och under ca 15 år arbetade en anställd 
person på heltid med att ensam ta hand om underhållet. Elefanten togs helt ur 
bruk	1998	men	Stockholms	brandförsvar	fortsatte	att	sköta	anläggningen.	2008	
tog	fastighetsförvaltningen	i	Stockholms	stad	över	driften.	

Eftersom	Elefanten	sedan	länge	har	mist	sin	funktion	avser	Stockholms	stad	att	
sälja den inom kort, men det är tveksamt om en ny ägare är intresserad av att 
bevara	försvarsanläggningens	inredning	och	utrustning.	I	samband	med	detta	har	
också andra intressenter hört av sig med förslag på alternativa funktioner. Idéer 
om nya användningsområden är bl a förvaring av dataservrar, vandrarhem och 
museiverksamhet.

Den 10 december 2010 väcktes fråga till länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring 
av Elefanten. Under hösten 2011 gav länsstyrelsen Stockholms länsmuseum 
uppdraget att utföra en dokumentation av anläggningen inför utredningen om 
en eventuell byggnadsminnesförklaring. 

Föreliggande arbete har utförts av Martina Berglund, byggnadsantikvarie, under 
september och oktober 2011. Industriantikvarie Helena Lundgren, fristående 
konsult,	har	dokumenterat	de	tekniska	delarna	av	anläggningen.	Elisabeth	Boogh,	
fotograf  på Stockholms länsmuseum har, där inget annat anges, fotograferat. 

Kalla kriget och civilförsvaret 

Kalla kriget - ett överhängande hot
Mellan andra världskrigets slut och fram till i början av 1990-talet pågick en period 
av kraftiga motsättningar mellan framför allt Sovjetunionen och USA och deras 
respektive allierade, det sk kalla kriget. Konflikten bestod i starka ideologiska 
och maktpolitiska oenigheter, kapprustning och krigshot vilket bl a handlade om 
utformningen av det framtida Europa. Något regelrätt krig utbröt aldrig, men 
situationen skapade ett överhängande hot om detta i många delar av världen.�	
Kapprustningen innebar framför allt att båda maktblocken ständigt ökade sitt 
innehav av massförstörelsevapen för att nå överlägsenhet, vilket ledde till en 
terrorbalans där båda sidor fruktade varandras motattack. 

Vid några tillfällen var ett krigsutbrott ändå väldigt nära, vilket hände t ex vid den 
sk Kubakrisen 1962. Amerikanska spaningsplan hade då upptäckt att sovjetiska 
avskjutningsramper för kärnvapenrobotar monterats upp på Kuba. 

Några perioder inföll också, då förhållandet mellan de båda blocken var mindre 
konfliktfyllt. En sådan period följde t ex efter Kubakrisen då Sovjetunionen 
monterade ner sina raketbaser på ön vilket i sin tur ledde till att en direkt 
telefonförbindelse upprättades mellan Vita huset och Kreml, den sk heta linjen. 
1963 ingicks ett partiellt provstoppsavtal och 1968 beslutades om ett förbud 
mot spridning av kärnvapen. Under 1970-talet fortsatte dessa nedrustningsavtal, 
1  http://www.ne.se/kalla-kriget
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men trots det pågick det kalla kriget och i början av 1980-talet inleddes en 
ny kapprustningsfas. Denna fortsatte fram till Berlinmurens fall 1989 och 
Sovjetunionens upplösning 1991 då istället ett nytt världspolitiskt skede 
inleddes.�	

Civilförsvarets syfte, uppgift och verksamhet
Under kalla kriget planerade och övade man i Sverige kontinuerligt för att förbereda 
sig inför ett eventuellt krigsutbrott. Det civila samhällets övningar leddes av 
civilförsvaret som fanns på såväl central, regional som lokal nivå. Den centrala 
ledningen utövades under kalla kriget av civilförsvarsstyrelsen.

Civilförsvarsförbundet är en frivilligorganisation som organiserade skyddet av det 
civila samhället. Organisationen bildades 1937 och hette då Luftförsvarsförbundet. 
I och med detta startades en omfattande informations- och utbildningskampanj 
för	att	utbilda	allmänheten	i	hur	man	klarar	en	krissituation.	Flera	hundra	tusen	
personer utbildades också till hemskyddsledare och hemskyddssamariter som 
involverades	 under	 andra	 världskriget�. Uppslutningen och engagemanget i 
förbundet var således stort och efter andra världskriget fortsatte planeringen och 
uppbyggnaden av civilförsvaret genom bl a byggandet av skyddsrum. 

Civilförsvarets främsta uppgift var och är att skydda och rädda liv och det var 
därför	civilförsvarets	ansvar	under	kalla	kriget	att	larma	och	varna	allmänheten	om	
landet anfölls. Om ett område hotades av flyganfall skulle försvarets luftbevakning 
kontakta civilförsvarets ledningscentral och ge order om flyglarm. Befolkningen 
skulle då så snabbt som möjligt kunna uppsöka skyddsrum.�	

Skyddsrum i fastigheter och befolkningsskyddsrum
Erfarenheterna från andra världskriget gav framför allt insikt om behovet av 
skyddsrum och planer för utrymning av storstäderna, eftersom de ansågs särskilt 
utsatta.�	

Skyddsrum inrättades för de boende i alla hus som byggdes efter 1945 och det 
var inte förrän 1972 som det obligatoriska kravet på skyddsrum i nybyggda 
flerfamiljshus togs bort. Delar av lagen fanns dock kvar till 2003 då kravet helt 
avskaffades och idag byggs inte längre några nya skyddsrum.�	

I de större städernas innerområden ansvarade istället stat och kommun för 
skyddsrumsbyggandet för befolkningen under kalla kriget.� Där byggdes därför 
stora skyddsrum insprängda i berg som skulle ge skydd åt de som var tvungna 
att vara kvar i städerna efter en utrymning. Dessa befolkningsskyddsrum finns 
fortfarande	kvar	men	har	idag	ofta	andra	funktioner.		

2  Nationalencyklopedin, band 10 (1993)
3  Nationalencyklopedin, band 4 (1990)
4  Törnqvist, K (2009), Huskvarna civilförsvarsförening
�  Cronqvist, M (2008), s. 4�7
�  Bergqvist, B (200�), s. 7-8
7  Provplanläggningskommittén, Ds Fö 1983:10, s. ��
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Det bästa sättet att rädda människor ansågs dock vara att flytta dem så att de 
inte var där bomberna föll. Därför var utrymning länge den viktigaste delen 
av civilförsvarets planering. Under framför allt 1950- och 60-talen utfördes 
omfattande civilförsvarsövningar i Sverige för att repetera vad som skulle 
göras vid ett verkligt hot mot landet. Även informationsbroschyrer skickades 
ut, anslag med utrymningsplaner sattes upp i fastigheter och instruktions- och 
propagandafilmer producerades för att öka allmänhetens medvetenhet. Vid några 
tillfällen genomfördes större övningar där delar av städer ”provutrymdes”, ibland 
under ganska uppsluppna former.� En sådan övning organiserades en söndag i 
Stockholm 1961 då krigslarm utlöstes och order gavs om omedelbar utrymning. 
De sedan tidigare förberedda invånarna slussades ut ur staden med bussar, tåg, 
tunnelbana eller egna bilar till på förhand bestämda orter utanför centrum. 
Undertonen var allvarlig men flera kringarrangemang ordnades samtidigt i de små 
orterna för att underhålla ”besökarna” i form av t ex marknader, kaffeservering 
och underhållning.�

Bergrum mot kärnvapen
Själva ledningen och organiseringen av det civila samhället i en krissituation 
skulle skötas från särskilda civilförsvarsanläggningar som lokaliserades i skyddade 
bergrum, där representanter från t ex kommunen, sjukvården och räddningstjänsten 
skulle arbeta. Dessa ledningscentraler utlokaliserades till städernas utkanter för att 
komma bort från tätorternas riskområden. För att skydda vitala samhällsfunktioner 
byggdes fullträffsäkra anläggningar som också skulle klara anfall med kärnvapen. 
Ingångarna försågs med slussar för att inte förgiftad luft skulle kunna komma in 
i anläggningen och i tunnlarna sattes betongbarriärer och stötvågsdörrar in för att 
skydda från stötvågor och gas. Anläggningarna var länge hemliga och fick därför 
inte synas på kartor. De fick ofta kodnamn, vanligtvis djur- eller växtnamn.�0

Ny ledningscentral under 1970-talets avspänning
Byggandet av civilförsvarsanläggningen Elefanten, med plats för 200 personer, 
pågick mellan 1972 och 1977. Trots att det tidiga 1970-talet präglades av relativ 
avspänning ansågs det angeläget att färdigställa anläggningen och när den stod 
klar var den för dåtiden en mycket avancerad ledningscentral.��

Efter	att	civilförsvaret	främst	varit	en	statlig	angelägenhet	ändrades	den	svenska	
lagstiftningen under 1980-talet. Kommunerna fick då överta planeringen av den 
civila försvarsverksamheten och ledningen av den i händelse av krig. Det finansiella 
ansvaret finns dock fortfarande hos staten.�� Ledningscentraler byggs fortfarande, 
men ser däremot helt annorlunda ut än de som byggdes under kalla kriget. 

8  Cronqvist, M (2008), s. 4�7-4�9
9  Cronqvist, M (2008), s. 4�4
10  Törnqvist, K (2009), Huskvarna civilförsvarsförening
11  Jönsson, Mikael, power point-presentation, Lc Elefanten, 2011
12  http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/a_sidor/8/13.html 2011-10-22
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Liknande anläggningar
Under det kalla kriget var Sverige indelat i ett antal civilförsvarsområden. I 
nästan varje kommun fanns en ledningscentral som beroende på hur många 
kommuner som ingick i civilförsvarsområdet, antingen var en huvudcentral 
eller en distriktscentral. Benämningen ändrades senare så att alla istället kallades 
ledningscentraler.�� Exakt hur många civilförsvarsanläggningar som byggdes 
sammanlagt	är	oklart.	

Dimensionen på anläggningen bestämdes av hur stor kommunen var och 
centralerna klassades i olika typer, storlek 1-5, beroende på hur många personer 
som skulle rymmas i anläggningen��.	Vissa	ledningscentraler	lokaliserades	heller	
inte i berg utan i ett normalskyddsrum eller liknande, t ex under en brandstation 
eller	kommunalhuset.��	

Elefanten	är	en	huvudcentral	för	Stockholms	stad	och	Sollentuna	kommun	och	
eftersom den dimensionerades för att rymma ledningen för två kommuner är den 
ovanligt stor. Samtidigt som Elefanten byggdes, byggdes även två andra anläggningar 
i Stockholm, en i Lissma i Huddinge och en i Södertälje. Anläggningen i Lissma 
fick namnet Vargen och var, förutom när det gäller placeringen av huskropparna 
i berget, identisk med Elefanten medan Tordyveln i Södertälje var något mindre.��	
Anledningen till att Vargen och Elefanten gjordes identiska var att krisledningen i 
en krigssituation skulle kunna flyttas mellan anläggningarna om det var nödvändigt 
och snabbt komma på plats efter ett byte.�� Vargen är numera uthyrd och Tordyveln 
är	stängd	tills	vidare.	

De ledningscentraler som fick växtnamn var underordnade centralerna med 
djurnamn och var sk framskjutna enheter. Under 1970-talet fanns det 11 st 
framskjutna enheter i Stockholm, varav 6 st var belägna i bergrum. Några exempel 
är Krokusen på Kungsholmen, Maskrosen vid Östra Real, Liljan vid Brommaplan 
och Pionen på Södermalm. De framskjutna enheterna hade radiokommunikation 
med varandra och styrdes från huvudcentralerna.��

På andra ställen i landet byggdes liknande anläggningar, som tex Tumlaren i 
Jönköping byggd 1963, Påfågeln i Arvika från 1972 och Grävlingen i Norrköping 
från 1975, eller t ex Sländan i Avesta, Trasten i Karlskrona och Hästen i Uppsala. I 
Arlaberget utanför Köping i Västmanland finns civilförsvarsanläggningen Svanen 
med plats för 80-90 personer, byggd 1965. Även här fanns alla bekvämligheter med 
kök, sällskapsrum, toalett och logi och liksom i Elefanten är väggarna målade i 
starka orange och blåa kulörer för att öka trivseln. Den sista civilförsvarsövningen 
i Svanen genomfördes 1991 och sedan har byggnaden stått utan användning.��							

13  http://www.kalla-kriget.se/sverige/civilt/komm-ledning.php 2011-02-01
14  Sandberg, R (2010), s. 81
1�  Sandberg, R (2010), s. 81-98
1�  Rickard Skoog 2011-09-2�
17  Protokoll 2008-0�-1�
18  Rickard Skoog 2011-10-19
19  Johansson, Jan Å (2011), s. 38
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I år såldes dock den 750 kvm stora anläggningen till en privatperson och kommer 
framöver	att	användas	för	medialagring.�0			

Nuläget 
Idag	ser	hotbilden	mot	samhället	annorlunda	ut	och	vid	t	ex	ett	terrorhot	behövs	
anläggningar som ligger närmare till hands. De nya kraven på skydd och säkerhet 
kräver också en ny typ av anläggningar. Idag har anläggningarna flyttats in till 
stadskärnorna	igen	och	där	samlokaliseras	de	oftast	med	brandstationerna.��		

Många av civilförsvarsanläggningarna som byggdes under kalla kriget har idag 
andra funktioner. Flera av dem har tömts på sitt innehåll och är numera lokaler 
för dataservrar, som t ex Svanen i Köping, andra fungerar som förvaringsplats 
för museiföremål och en anläggning utanför Alingsås har till och med blivit 
restaurang.��	Vissa	är	helt	enkelt	igensatta.	Problemet	är	ofta	att	anläggningarna	är	
omoderna och dyra att underhålla och driva, vilket har gjort det nödvändigt att hitta 
andra användningsområden eller stänga dem. Några visas dock tillfälligt upp som 
t ex Trasten i Karlskrona där rundvandringar har getts i år för allmänheten i den 
intakta anläggningen från 1964. Rundvandringar har även gjorts i andra bergrum, 
t ex ett befolkningsskyddsrum, som finns kvar från det kalla kriget.��	

Av de bevarade bergrumsanläggningarna från kalla kriget har huvuddelen haft 
militär användning. I Stockholmsregionen finns t ex kustartilleribatterierna på 
Arholma och Landsort. Nedsprängt i berget finns här förutom pjäserna också bl 
a förläggningsutrymmen, kök och verkstäder. De två kustartillerianläggningarna är 
idag statliga byggnadsminnen. De bevarade civila anläggningarna från kalla kriget 
är färre. Även många av de stora befolkningsskyddsrummen har numera andra 
användningsområden såsom bilverkstäder, lagerlokaler eller musikstudios.��	

Fram till 1997 sändes testsignalen för flyglarm, viktigt meddelande till allmänheten, 
ut manuellt den första helgfria måndagen i kvartalet från Elefanten, Vargen eller 
en lokal på Södermalm. Numera sänds signalen ut från brandförsvarets lokaler 
i Täby.

I Elefanten finns fortfarande alla möbler kvar. En gång har de lånats ut till en 
filminspelning där man behövde en trovärdig 1970-talsmiljö, men ställdes efter 
det åter på plats. Även planlösningen är intakt, liksom den fasta inredningen. Vissa 
andra civilförsvarsanläggningar har byggts om och moderniserats, man har målat 
om, ökat ytorna för sammanträden och tagit bort sängplatser��. Detta har dock 
inte skett i Elefanten, där inte ens glödlamporna är utbytta sedan 1970-talet.��

20  Jens Eriksson 2011-10-07
21  http://www.youtube.com/watch?v=hV_RE1VDyD0 2011-10-0�
22  Skoglund, Tomas 2010-12-27, Montell, Leif 2009-0�-02
23  http://kulturkompaniet.net/#stadsvandringar.html?&_suid=1�9 2011-10-22
24  Protokoll 2008-0�-1�
2�  Sandberg, R (2010), s. 8�
2�  Thomas Schilén 2011-09-2�
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Beskrivning av Elefanten
I följande kapitel beskrivs tillkomsten och planeringen av Elefanten och en 
rundvandring	 görs	 med	 en	 redogörelse	 för	 hur	 anläggningen	 ser	 ut	 idag.	 En	
beskrivning av de tekniska funktionerna samt byggnad E finns i ett separat avsnitt 
nedan. Källor till de två avsnitten återfinns längst bak i rapporten.

Tillkomst och planering
Det var det dåvarande Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) som projekterade byggandet av Elefanten tillsammans med 
kommunen och det hela finansierades med statsmedel.��	

Svenska vägaktiebolaget, numera NCC, var generalentreprenör vid byggandet av 
Elefanten medan Sven Tyrén AB var byggnadskonstruktör, AB Ingenjörsbyrån 
VVV var VVS-konstruktörer och Hans Hedlund & Co AB projekterade det 
elektriska.	Hela	anläggningen	är	3300	kvadratmeter	stor	och	dimensionerad	för	
200 personer. Innan uppförandet av de tre huskropparna påbörjades sprängdes 
bergrummet ut, lösa stenar och ojämnheter bilades av och väggarna spolades rent 
med vatten. Rummets väggar och tak sprutades sedan med betong som i sin tur 
målades i en grå kulör.��	

När en kärnexplosion inträffar följer flera effekter och bl a alstras elektromagnetisk 
puls, EMP, som slår ut elektrisk utrustning. Detta skulle såklart ge svåra följder 
för en ledningscentral och därför utrustades anläggningarna med skydd mot 
detta. Det var dock bara vissa utvalda anläggningar som försågs med skydd mot 
elektromagnetisk puls eftersom det var både dyrt och komplicerat.��	I	Elefanten	
elimineras EMP genom att byggnadernas golv, väggar och tak är klädda med 
helsvetsad plåt. Även kabelintag och ingångsöppningarna är särskilt utformade 
med stålklädda vindfång och alla ytterdörrar har kopparbleck längs kanten för att 
maximera skyddet mot EMP.

De tre rektangulära huskropparna i bergrummet, byggnad A, B och E, vilar på ett 
antal fjäderdon i varje hörn som i sin tur är förankrade i betongfundament. Fjädrarnas 
funktion är att ta upp vibrationer som uppstår vid en atombombsexplosion på 
markytan. Vid byggnationen började man med denna fjädrande konstruktion som 
huskropparna sedan placerades på. Medan byggnaderna gjordes klara kläddes 
fjäderdonen in med skyddsplåt vilken inte togs bort förrän husen var helt klara 
med	inventarier	och	utrustning.�0	

Till Elefanten hör också en egen borrad brunn vars vattencisterner finns intill 
byggnad E. Vattnet skulle dock först tas från det kommunala nätet, för att sedan 
vid behov kopplas över till den egna brunnen. 

27  Rickard Skoog 2011-10-19
28  Relationshandlingar Elefanten 1973-12-0�
29  Palmblad, S (200�), s. 114
30  Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-0�
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Form och färg
Angöring
Elefanten ligger i utkanten av ett industriområde, omgiven av ett mindre skogsparti. 
Ett bostadsområde på höjden intill befinner sig delvis rakt ovanför bergrummet 
och Elefantens byggnader. De grusade tillfartsvägarna maskerades medvetet i 
samband med byggandet så att de skulle framträda så litet som möjligt. Slänterna 
ordnades så att intrycket av naturmark skulle behållas.�� Uppe på berget är en 
radiomast det enda som avslöjar läget. Huvudentrén till Elefanten är anspråkslös 
utifrån och utgörs av en grå stålport omgiven av en betongvägg som fyller ut den 
sprängda öppningen i berget. 

Anläggningen nås via en lång tunnel med en asfalterad gångväg kantad av grus. 
Tunneln är krökt på halva vägen vilket fungerar som en bombfälla som ska kunna 
ta emot tryckvågen vid ett eventuellt atombombsanfall. 

Innan man kommer ut i det stora bergrummet passeras tre stycken slussar som 
skiljs åt av röda ståldörrar. Dessa dörrar skulle hållas stängda för att öppnas en i 
taget vid inpassering. 

31  Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-0�

Byggnad E - maskinbyggnaden, byggnad B - förläggningen och byggnad A - huvudbyggnaden.
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Den första är en stötvågssluss med två stötvågsdörrar 
på vardera sida och den sista en gasskyddsbarriär 
med övertrycksventiler. Luften utifrån passerar 
olika reningssystem och övertrycksventilerna i 
kombination med en tilluftfläkt skapar ett övertryck 
i byggnaden som förhindrar att förorenad luft 
kommer in i byggnaden��. Mellan stötvågsbarriären 
och gasslussen finns ett saneringsrum med duschar 
där personer som har utsatts för olika biologiska och 
kemiska	stridsmedel	kunde	sanera	sig	innan	de	gick	in	
i byggnaden. I det första, grovsaneringsrummet, lade 
man kläderna i plastsäckar och duschade en gång. I 
nästa sluss, finsaneringen, tvättade man sig ytterligare 
och duschade ännu en gång. I den sista slussen tog 
man på sig rena kläder för att sedan kunna angöra 
anläggningen.	

Tunnlar och nödutgångar 
En bit öster om huvudingången finns en reservutgång 
i	 form	av	en	tunnel	som	även	fungerar	som	kanal	
för	 luft	 in	 till	 anläggningen.	 Även	 denna	 har	 en	
stötvågsbarriär. Tunneln löper runt byggnad A och B 
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Entrén till Elefanten är anspråkslös. Radiomasten 
skymtas uppe på berget. Bild nr LDNG20110456h.

Tunneln in mot Elefanten, bombfällan skymtar till 
vänster i bild. Bild nr LDNG20110444h.

Slussarna för inpassage sedda från anläggningen. 
Bild nr LDNG20110442h.
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och ansluter till dessa via byggnadernas nödutgångar. 
Kulverten fortsätter sedan via byggnad E där den 
efter ytterligare en stötvågsbarriär mynnar ut väster 
om huvudingången. I denna tunnel slussas luft ut 
från anläggningen och den fungerar också som 
nödutgång.  

Huskropparna 
Anläggningen Elefanten består av tre stycken 
huskroppar som står i ett utsprängt bergrum. Mellan 
husen och bergrummet finns inte särskilt mycket 
yta och längs bergets väggar sitter bl a rännor för 
kabeldragningar. Byggnad A, som är störst och B som 
är något mindre, står i vinkel mot varandra medan det 
minsta huset E, maskinbyggnaden, befinner sig rakt 
bakom byggnad B. De rektangulära, helt fönsterlösa 
byggnaderna består av en betongstomme som är 
utvändigt klädd med stålplåt som i sin tur är målad 
svart. Taken har en välvd form. Husen står fritt i 
bergrummet, placerade på en fjädrande konstruktion 
och med flexibla anslutningar mellan varandra för att 
fritt kunna röra på sig. De tre byggnaderna är separata 
och några direkta förbindelsevägar mellan dem finns 
inte. För att ta sig mellan husen går man därför på 
delvis upphöjda durkplåtar mellan dem och gångar 
av betong på det gruslagda bergrummets golv.

Färgsättningsschema
Ingången till byggnad A och B utgörs av ett vindfång 
med väggar av stålplåt, målade med orange färg nedtill 
och vitt upptill. Bakom färgsättningen och valet av 
kulörer i hela anläggningen fanns tydliga tankar där 
dessa skulle skapa lugna och trevliga miljöer.�� Till 
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Dusch i finsaneringen. Bild nr LDNG20110443h.

Byggnad A:s svarta plåtfasad syns till väster i bild, 
till höger bergväggen med kabelrännor. Rakt fram 
skymtar byggnad B. Bild nr LDNG20110441h.

Vindfånget till byggnad A lyser upp det mörka 
bergrummet med sin orange färg. 
Bild nr LDNG20110440h.
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Elefantens	relationshandlingar	hör	en	bilaga	kallad	”Färgsättningsschema”	där	det	
för varje rum anges exakt kulör för tak, väggar, golv och dörrar.��	

I vissa rum målades en horisont på väggen vilken skulle associera till ett landskap. I 
de rum där man skulle vistas mestadels stående, som i korridorer, lades horisonten 
på 150 cm. I rum där man mestadels skulle sitta målades horisonten istället på 
120 cm höjd. Syftet med detta var att man skulle uppfatta rummet som större 
och dessutom kompensera avsaknaden av fönster.�� I några rum har den undre 
delen målats med en färg medan den övre lämnats vit, i andra rum gjorde man 
tvärt om. I den ena matsalen är den övre delen målad blå vilket skulle påminna 
om himlen. I matsalen innanför denna har istället den undre delen målats grön, 
som	kan	associera	till	grönskande	mark.		

Färger användes dessutom som koder för rummens funktion. I många rum är både 
väggar och tak målade i samma kulör, medan golvet genomgående är belagt med en 
grå plastmatta. I sovrummen är både väggar och tak målade gröna kompletterade 
med gröna draperier, medan det i korridorer har använts en orange kulör med 
vitt ovanför horisonten. Alla förråd har målats gula och i ordersalen och andra 
viktiga rum för kommunikation har väggarna ett brett grått fält på väggens mitt. 
Toaletter och hygienrum å sin sida, markeras av en intensivt blå kulör och har 
även blåa duschdraperier.    

Färg användes också för att underlätta orienteringen i anläggningen.�� Dörrarna har 
en färg på utsidan vilket markerar funktionen av rummet innanför, som t ex gul 
för förråd, medan färgsättningen på dörrens insida motsvarar det bakomvarande 
rummets färgsättning. Detta gör det således lättare att veta vilket slags rum man är 
på väg att kliva in i. Nödutrustning som branddörrar och nödutgångar har målats 
i en avvikande röd kulör medan allt som tillhör ventilationssystemet, som t ex 
galler, ventiler och till- och frånluftsdon målats i en mörkblå färgton.

Alla rum är numrerade med vita skyltar med präglad svart text. Skyltarna sitter 
på dörrposten ovanför dörrarna in till rummen. För att ytterligare underlätta 
orienteringen i byggnaden finns även en skylt som markerar vilket rum som ligger 
utanför det rum som man befinner sig i.  

Byggnad A
Byggnad A, huvudbyggnaden, har två våningsplan där såväl rum för 
ledningsverksamhet, teknik och samvaro ryms. 

Expedition (rum 101)
Direkt innanför entrén till byggnad A skulle en vakt sitta för att bl a kontrollera 
att allt var stängt och tätt. Vid den yttre huvudentrén finns en porttelefon 
varifrån vakten kunde kontaktas för att släppa in personer utifrån. Kontakten 
hölls sedan med vakten genom hela inslussningen då en dörr öppnades i taget. 
Från vaktens position kunde också meddelanden skickas ut över anläggningen 
via högtalarsystemet. 
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Rummet för vakten fungerar även som kapprum och från detta sträcker sig 
en korridor åt vardera håll. Till vänster finns ett vårdrum med första hjälpen-
utrustning (rum 115), några förråd, en sängplats och rum för kommunikation 
och teknik. Till höger ligger ytterligare förråd, rum för teknik, diskrum, kök och 
matsalar.

Planlösning och sektion över byggnad A, skala 1:300. Färgerna anger rummens funktion.  
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Bespisning och matsal (rum 110-112)
Köket i Elefanten är enkelt inrett och har inte fler än tre kokplattor, vilket innebär 
att det inte var meningen att mat skulle lagas på plats. Tanken var istället att maten 
skulle levereras från en skolbespisning ovan mark eftersom skolorna också var 
involverade i civilförsvarets organisation. Ifall detta inte var möjligt fick man 
således använda spisen för att laga soppa på torrvaror. Det var på grund av detta 
inte	heller	tänkt	att	människor	skulle	vistas	särskilt	länge	i	försvarsanläggningen,	
utan endast några dagar innan man var tvungen att ta sig ovan mark igen.

Matsalen är möblerad med bord med vita laminatskivor på gråa stålben, borden är 
utformade i en rektangulär och kvadratisk form. Stolarna med kråmade stålben har 
stoppad rygg och sits i rött tyg. De är märkta undertill med AS Norsy Haugesund 
som troligtvis var ett norskt möbelfabrikat. Ovanför borden hänger gula lampor 
kallade Hinken som formgavs av Per Sundstedt 1970 och tillverkades av Kosta-
lampan AB. Detta möblemang återkommer i flera rum i hela anläggningen. 

På den övre våningen i byggnad A finns ordersalen där ledningsverksamheten 
skulle bedrivas. Här finns plats för bl a telefonväxel och kryptering, radiosamband 
och alarmering (se vidare i den tekniska beskrivningen). På våningsplanet finns 
även toaletter och ett inbyggt kassaskåp.

Vakten vid entrén hade en viktig funktion. 
Bild nr LDNG20110428h.

En stor skjutdörr i plåt finns vid trappan som leder 
upp till ordersalen. Bild nr LDNG20110431h.

Elefantens kök är enkelt utformat. Bild nr LD-
NG20110433h.
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Ordersalen (rum 206)
På den andra våningen i byggnad A sträcker sig 
Ordersalen över hela byggnadens yta. Rummet är fullt 
med teknisk utrustning och härifrån skulle lednings-
verksamheten skötas. Rummets väggar har en grå 
bred bård i mitten med vitt över och under den och 
längs	väggarna	sitter	griffeltavlor	och	aluminiumlister	
där	kartor	och	informationsmaterial	 lätt	kan	sättas	
fast. Golvet är täckt med grå textilplattor medan det 
i taket finns en panel av hålperforerade takkassetter 
i aluminium med infälld lysrörsarmatur.

Till höger om ingången till ordersalen hade 
Stockholms	 stad	 sin	 del	 medan	 Sollentuna	 höll	
till	 i	 den	vänstra	delen	 av	 rummet.	Ända	 fram	 till	
1993	hade	man	vid	ett	antal	tillfällen	övningar	med	
civilförsvaret och politiker i hur en krissituation 
skulle	hanteras.	

I rummets mitt finns ett avskärmat utrymme för 
Sveriges Radio. Tanken var att lokalradion i ett 
hotfullt läge skulle förmedla ett trovärdigt budskap 
via folkets radioapparater. För att invånarna skulle 
tro på vad som sades och förstå allvaret i situationen 
behövdes	därför	en	välkänd	röst.	Personer	som	var	
påtänkta för detta uppdrag var bl a Radio Stockholms 
förste trafikreporter Sven Roland Engström och 
tv-profilen Arne Weise. Hur detta i praktiken skulle 
organiseras	var	dock	oklart.��	

Byggnad B
Byggnad B som är förläggningsbyggnaden har också 
två våningar. Till höger om den orangemålade hallen 
på det nedre planet sträcker sig en lång korridor 
från vilken man når sängplatser, ett förråd med bl 
a filtar och påslakan samt hygienrum med toaletter 
och duschar. Till vänster ligger ett teknikrum med 
filterenheter som renar luften i anläggningen (se 
vidare i den tekniska beskrivningen). 

Förläggning (rum 304-318)
Trots att Elefanten ska rymma 200 personer 
ordnades endast 120 st sovplatser eftersom arbetet i 
ledningscentralen skulle ske i 12-timmarsskift. På en 
tavla i vaktrummet i Byggnad A finns därför en plan 
över förläggningen i Byggnad B med en förteckning 
över sängplatserna intill. Varje sängplats markerades 
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I matsalen är väggarna målade med grön färg 
nederst och blå färg överst för att skapa en 
känsla av att befinna sig i ett landskap. Bild nr 
LDNG20110434h.

Ordersalen är Elefantens största rum. Härifrån 
skulle ledningen skötas. Bild nr LDNG20110416h.

På väggarna finns aluminiumlister för att enkelt 
sätta fast information. Möblemanget från andra 
rum återkommer. Bild nr LDNG20110422h.
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Planlösning över byggnad B, skala 1:300. Färgerna anger rummens funktion. 
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med en träkloss, med vilken man bokade en plats. Det 
fanns således inga personliga sängplatser och de var 
heller	inte	skilda	mellan	damer	och	herrar,	utan	man	
fick helt enkelt ta den som var ledig. Några sovrum 
finns även i byggnad A, vilka var reserverade för vissa 
personer med högre befattning. 

Korridoren utanför sovrummen är målad i vitt och 
orange med en horisont i ögonhöjd. På golvet ligger 
grå textilplattor som gör att ljudet dämpas en aning. 
Utanför varje sovrum sitter en askkopp i gul plast på 
väggen. Det var alltså tillåtet att röka i anläggningen, 
vilket är något som knappast skulle tillåtas idag. De 
flesta sovrum i Elefanten har plats för 6 st bäddar i 
form av två stycken gula trevåningssängar i stål. I tre 
lite större rum finns plats för 8 st trevåningssängar. 
Rummens väggar och tak är målade i en starkt grön 
kulör. Till varje sängplats finns en enkel läslampa i 
vit plast. Där finns också en trådficka på väggen för 
förvaring och även varsin utdragbar låda under den 
nedersta sängen. Några garderober finns inte, utan 
kläder hängdes på krokar och värdesaker kunde 
förvaras i små låsbara fack bl a i hallen utanför 
förläggningens	korridor.

Hygienrum (rum 308 och 311)
Hygienrum och toaletter markeras av en blå kulör 
som förekommer på dörrar, väggar och tak. Här 
finns toaletter, duschar och handfat på rad. Rummen 
är separata för herrar och damer och ser i princip 
likadana ut med samma slags speglar, armaturer 
och blåa droppformade tvålpumpar. Däremot är 
herrarnas rum något större, vilket väl motiveras av 
att antalet män som skulle komma att befinna sig i 
anläggningen troligtvis var fler. 

På den övre våningen i byggnad B ligger rum för 
teknik till höger när man kommit uppför trappan, 
medan det rakt fram finns en verkstad utrustad med 
en snickarbänk, diverse verktyg och reservdelar. I 
korridoren till vänster finns ett kapprum, förråd 
och toaletter. Vägg i vägg med verkstaden finns ett 
dagrum.	I	korridorens	slut	ligger	televerkets	gamla	
lokaler för telefonväxlar (se vidare i den tekniska 
beskrivningen). 

Korridoren utanför sovrummen. Notera de gula 
askkopparna på väggen. Bild nr LDNG20110455h.

Sängplats för 6 st personer. Bild nr LD-
NG20110450h.
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Sällskapsrum (rum 408)
I sällskapsrummet på andra våningen i byggnad B skulle personal vistas och 
umgås under lediga stunder. Rummet är möblerat med låga vita bord och stolar 
klädda i grönt och orange tyg. Två av väggarna är vita medan två fondväggar är 
målade gröna. I rummet finns en svart-vit bokhylla av 1970-talssnitt med barskåp, 
plats för stereo och särskilda fack för lp-skivor. I det ena hörnet finns också ett 
trinettkök och ett mindre kylskåp. 

Korridoren på det övre planet med damtoalett till 
höger. Bild nr LDNG20110452h.

Verkstaden är fullt utrustad. Bild nr LD-
NG20110454h.

Sällskapsrummet där personal kunde vistas under lediga stunder. Bild nr LDNG20110451h.
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Anläggningens tekniska utrustning
Text, bild och skisser av Helena Lundgren om ej annat anges.

I följande kapitel kommer den tekniska utrustningen att beskrivas såsom 
kraftförsörjning, ventilation, telefonsystem, radiosystem och krypto. En inventering 
och bilddokumentation har utförts av kvarvarande utrustning under september och 
oktober	2011.	En	översiktlig	beskrivning	av	utrustningen	samt	hur	den	använts	
berättar följande text och bilder.

Telefon och radioutrustning
Grunden för civilförsvarets samband är televerkets nät kompletterat med vissa 
direktförbindelser. För förbindelse till och inom rörliga enheter utnyttjades 
radio. Radion fungerade även som reserv för viktiga direktförbindelser på 
tråd. Televerkets nät utnyttjades även för förbindelser och manöverledningar i 
alarmeringssystemet.

Byggnad A 
Orderrum (rum 205)

Orderrummet är det rum där själva larmcentralen haft 
sin placering. Här finns alarmutrustning, telefonväxel, 
krypto och utrustning för radiokommunikation. 
Halva rummet innhyste larmcentral för Stockholms 
stad	och	den	andra	halvan	av	rummet	larmcentral	för	
Sollentuna	kommun.

Platsen för radioexpeditörer
Här står en mystisk låda som är helt omärkt. Den 
är en prototyp till en enhet som senare kom att 
benämnas AD-20. AD-20 var en miniväxel som var 
avsedd för att koppla ihop telefonförbindelser med 
radioförbindelser. Det är denna teknik som senare 
kom att utvecklas till NMT- och senare GSM-teknik. 
Det är fullt tänkbart att denna användes ihop med 
Mobitex. I rummet finns en dator med bildskärm 
och	tangentbord.	

Här finns även radiostation R72 i bordsställ. Den 
kommunicerar normalt genom 5-tonsanrop men 
går att ställa om till bärvågspassning. Stationen är 
avsedd för simplextelefoni vilket innebär att det har 
varit	en	envägskommunikation	där	mottagning	och	
sändning sker växelvis (vid duplexkommunikation 
arbetar	stationens	mottagare	och	sändare	samtidigt	
men på olika frekvenser vilket innebär att man kan 
tala i munnen på varandra som i en vanlig telefon). 

Prototyp till miniväxeln AD-20. 

Dator Victor VPCIL med bildskärm och tangent-
bord. I mitten en telefonapparat som är helt omärkt 
och som vi inte kunnat finna några uppgifter om. 
Till vänster Radiostation R72 i bordsställ. 
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Det finns totalt 5 stycken R72:or i rummet. 
Civilförsvarets	 radiostationer	 och	 radionät	 inom	
frekvensbandet 68-80 MHz kallas Radiosystem 70. 
Radioförbindelserna utnyttjas för trafik mellan fasta 
grupperingsplatser och rörliga enheter samt som 
reserv	 för	 telefonförbindelser	 mellan	 viktiga	 fasta	
grupperingsplatser. Radioförbindelserna indelas i två 
grupper; länsnät och lokalnät. Länsnät för förbindel-
ser mellan länsstyrelser och huvudcentraler samt 
från länsstyrelse till regionala undsättningsenheter 
och flyggrupp. Lokalnät för förbindelser mellan 
huvudcentral	och	underställda	enheter.	

I orderrummet finns radiostationsenhet R70 där R 
står för rörlig radiostation.
  
Mobitex	 är	 ett	 landmobilt	 kommunikationsnät	
avsett för tal-, text-, och datatrafik mellan mobila 
och fasta enheter. De mobila enheterna står via 
radio	 i	 kontakt	 med	 basstationer	 som	 i	 sin	 tur	 är	
sammankopplade i växlar. Mobitex användes även för 
positionsbestämning så att en trafikledningscentral 
kan se var ett specifikt fordon befinner sig. Mobitex 
är tvåfrekvens simplex system, det vill säga man kan 
bara prata/lyssna en åt gången. Meddelanden som 
sänds över Mobitex kan vara krypterade.   Tekniken 
bygger på paketdatateknologi vilket innebär att 
data kan tas emot och skickas fortlöpande och att 
användarna alltid är uppkopplade. En användare som 
haft sin terminal avstängd får dessutom automatiskt 
sina meddelanden levererade så fort terminalen slås 
på igen. 

Mobitex	 användes	 för	 direktförbindelser	 med	
länsstyrelser, luftförsvarscentraler och vissa distrikts-
centraler.	

Övrig utrustning i ordersalen
I rummet finns fler tekniska apparater utspridda. 
Bland annat finns en manöverapparat till hög-
talaranläggningen, ytterligare tre radiostationer 
R72	 samt	 en	 nätanslutningsenhet	 till	 R72.	 Här	
finns 8 stycken linjetagarapparater i vilka 10 
centralledningar kunde kopplas in och till dessa 
finns huvudmikrotelefon. Här finns också 2 st 
linjetagarapparater med extra ledningstillsats så 
att	 11	 st	 centralledningar	 kunde	 anslutas.	 27	 st	
Dialogtelefoner finns utspridda över hela våningen.

Båda bilderna ovan: Från vänster ses manöveren-
heten till radiostationsenhet R70 och manöveren-
het R70 som står ovanpå stationsenheten (finns 
ytterligare en R70 undanställd i ett tomt radiorum 
på byggnadens nedre våning). En handmikrote-
lefon ska vara kopplad till manöverenheten men 
den har inte gått att finna. Bredvid står en skrivare 
av modell Star LC-10 samt ett telefonväxelbord av 
mindre modell. Den är av samma typ som telever-
ket hade i sitt telerum i byggnad B. Växelbordet är 
helt omärkt.

Aplicom Radio RB 580 med Aplicom Mobitex med 
kontrollenhet CU 53. Finns 2 stycken i rummet.
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Alarmeringscentral, AC (rum 205) 
Alarmeringsenhetens	utrustning	bestod	av		utrustning	
från LM Ericsson. Här fanns  en manöverlåda som 
användes för utlösning av larmsignaler. Denna 
manöverlåda är bortplockad.  Till manöverapparaten 
var en blå låda kopplad där man kunde trycka på 
en knapp för flyglarm, en för faran över och en 
för återställning. För att ingen skulle komma åt 
dessa knappar av misstag sitter det korta rör över 
knapparna så att operatören var tvungen att stoppa 
in ett finger i röret för att kunna trycka på respektive 
knapp. Detta var hopkopplat med reläramen i rum 
106, KK-rummet. 
				
Låsbara omkopplare, så kallad frånkopplarbox, var 
installerade i anslutning till manöverlådan. Den övre 
för	 utomhuslarm	 och	 den	 nedre	 för	 telefonlarm.	
Dessa kunde ställas om för ”övning” vilket innebar 
att ledningarna bortkopplades och därmed var 
utlösning	av	larmsignaler	i	larmorten	förhindrad.	Läge	
”beredskap” innebar att ledningarna var inkopplade 
och	larmsignaler	kunde	utlösas	i	larmorten.	
				
Här finns också en manöverapparat som  användes 
för internlarm och från den styrde operatören 
om det slulle varnas för gas, flyg eller radiak. Från 
manöverapparaten styrdes även om det skulle vara 
fast eller blinkande sken för varningen. Kopplat 
till denna manöverapparat finns det runt om i 
byggnaderna lamptablåer med lampglas i olika färger 
som antingen lyste med fast sken eller med blinkande 
sken. Lampglasens olika färger representerade olika 
faror, en färg för gas, en för flyg, en för radiak. 
Lamptablåerna var även försedda med en summer för 
påkallande av stabsmedlemmarnas uppmärksamhet 
vid förändringar i tablån. 
				
Utrustningen	ansluter	till	ledning	för	utomhuslarm.	
Det så kallade VMA-larmet startades tidigare från 
denna alarmeringscentral. Förkortningen VMA står 
för	”viktigt	meddelande	till	almänheten”	och	är	det	
som allmänheten kallar flyglarm.
				
I alarmeringscentralen finns också linjeapparat med 
extra	 ledningstillsats,	 en	 vanlig	 standardtelefon,	
radiostation	R72	samt	nätanslutningsenhet	till	denna.	
Det borde även ha funnits en del annan utrrustning 
så som tonsignalapparat och luformottagare med 

Bilderna ovan: Linjetagarapparaterna 00-29582/02, 
nr 1-8, med huvudmikrotelefon 87-25868.

Den klassiska telefonapparaten Dialog 00-29860.

Från vänster manöverapparat till högtalaranlägg-
ningen. I mitten linjetagarapparat 00-29582 med 
extra ledningstillsats så att 11 st centralledningar 
kunde anslutas. Bredvid den en radiostation R72 
och nätanslutningsenhet R72.
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tillhörande telefon men de saknas. Lufor står för 
luftförsvarsorientering.

Växelrum (rum 205 a)
I	 växelrummet	 hittar	 vi	 2	 st	 växelbord	 som	 är	
sammankopplade till en större enhet. Det är en 
mauell snörväxel med centralbatterisystem och som 
är sammankopplad med den tekniska utrustningen 
i KK-rummet i våningen under. Växeln har tablåer 
på växelbordsväggen med hål för varje anknytning, 
ledningssnören att stoppa in i anknytningshålen, 
två fingerskivor som telefonisterna kunde använda 
vid utgående samtal samt två telefonlurar med 
sekretessknappar som trycktes in vid tal och släpptes 
ut	när	man	inte	ville	att	det	man	sa	skulle	höras	genom	
luren. Här hänger även två huvudmikrotelefoner. 
Vid växeln finns även en mikrofon som används till 
högtalaranläggningen.	

Kryptorum (rum 205 b) 
Krypto används när man vill dölja sitt meddelandes 
verkliga innebörd. Det går att använda sig av kod 
eller chiffer. När kod används bygger systemet på ett 
överenskommet	sätt	att	överstätta	vissa	bokstäver,	
ord	 eller	meningar	med	 andra	bokstäver	och	ord.	
Vid kryptering med chiffer används en beräknerlig 
algoritm	som	omvandlar	en	serie	text	till	en	annan.	
För att dekryptera använder man sig då av en 
chiffernyckel. 
				

Från vänster: linjetagarapparat med extra led-
ningstillsats, en vanlig Dialog standardtelefon, 
nätanslutningsenhet till Radiostation R72 samt 
radiostation R72. Nätanslutningsenheten har jag 
kunna hitta totalt 3 stycken i rummet.

Flygalarmutrustning från LM Ericsson. Från 
vänster manöverapparat 87-27318 som använ-
des för internlarm. Den blå lådan på väggen där 
man kunde trycka in en knapp för flyglarm, en för 
faran över och en för återställning och som var 
sammankopplad med manöverenhet MA-AC-Cf  
08-77935 som idag är borttagen. Därunder, på 
bordet, en snabbtelefon. I hörnet syns de låsbara 
frånkopplarboxarna. 

Telefonväxel LME m/53 med två växelbord. Överst 
på växelbordet hänger de två huvudmikrotelefo-
nerna av modell 87-25868. Till vänster på växel-
bordet syns den mikrofon som används till högta-
laranläggningen.

Växelbordets baksida. Längst bort, nere på gol-
vet, syns den kabelstam som går genom golvet 
och ner till det underliggande KK-rummet.
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I kryptorummet som finns uppe vid ordersalen 
är en del av utrustningen borta. Själva lådan med 
kryptoutrustningen finns inte i rummet men däremot 
finns det en fjärrskrivmaskin, även kallad teleprint, 
som	användes	vid	utskrift	och	 läsning	av	 remsor.	
Hastigheten på skrivaren är inställd på 50 Bd (Baud) 
vilket är en ganska låg hastighet. Fjärrskrivaren 
var vanligen kopplad till det almänna telenätet 
men	kunde		även	anslutas	till	en	radiosändare	och	
mottagare.	
				
För	att	skicka	meddelande	skrevs	meddelandetexten	
in på maskinens tangentbord.  Samtidigt som texten 
skrevs ut på maskinens pappersrulle stansades 
en hålremsa med meddelandet som sedan kunde 
matas	in	i	sändarutrustningen,	varvid	meddelandet	
skickades	 som	 elektriska	 signaler	 till	 mottagaren.	
Hos mottagaren skrevs meddelandet ut på papper 
eller som hålremsa. På maskinens vänstra sida finns 
en hållare för denna smala pappersremsa.
				
För läsning av hålremsa finns på fjärrskrivarens 
högra sida en remsläsare där remsan med hål sköts 
in och matas fram med hjälp av hjul som snurrade. 
I läsaren finns fjäderbelastade stift som genererade 
en	teckenkombination	som	översattes	till	bokstäver.	
Skriften kunde skrivas ut på den stora rullen som är 
placerad som vanligt skrivmaskinspapper. En erfaren 
person kunde, genom att bara titta på remsan med 
hål, se vad som stod.

Radiorummet
Sveriges radios sändningsrum är tillbyggt och helt 
tomt. Detta rum skulle fungera som sändnings-
station	för	Radio	Stockholm	och	meningen	var	att	de	
skulle	ta	med	sig	den	utrustning	som	de	behövde.

Fjärrskrivmaskin Siemens 508 D med rullhållare 
och remsstans på sidan.

Remsläsare. Den runda knappen med ring som 
syns till vänster är stoppknapp och knappen till 
höger med en ring och prick i mitten är start-
knapp. 

Under delen som stansar hål i remsan syns en 
liten genomskinlig låda. I den ramlar de små över-
blivna pappersbitarna från hålkombinationen ner 
(som på en vanlig hålslagare). 

ITT Datamodem 1161 är en anslutningsenhet för 
fjärrskrivaren till telenätet. Den är märkt simplex, 
vilket innebar envägskommunikation. Anordningen 
uppe på datamodemet ser ut att vara ett hem-
bygge.

Den röda lådan är en likriktare Typ 1030 som om-
vanlar växelström till likström.



2�

Expeditionen (rum 101)
Expeditionen fungerade som vaktrum vid entrén. 
Här	 fungerar	 fortfarande	 telefonen.	 Här	 finns	
övervakningstablå bland annat för passering genom 
skyddsdörrar, ventilation samt proppskåp.
				
På skrivbordet finns manöverenhet som användes 
i mindre lednings- och räddningscentraler för att 
betjäna radiostation F401/B. Den användes som en 
typ av snabbtelefon men den kunde även användas 
för att manövrera en av stationerna i ett reläskåp. 
Manöverenheten kunde användas för både öppen 
trafik (bärvågstrafik) och tonselektiv trafik enligt 
CF-tonsystem med 1- eller 2-tonsanrop eller CCIR 
som är ett 5-tonsystem. Tonselektiv trafik innebär att 
vissa lågfrekventa toner måste sändas tillsammans 
med talet för att en radiomottagare ska återge 
sändningen,	man	kan	säga	att	tonen	fungerar	som	
ett telefonnummer. Detta ger möjlighet för flera 
användare	att	använda	samma	kanal	utan	att	behöva	
lyssna på varandra. 

Till detta finns sammankopplingsbox 0810 som 
användes när flera manöverenheter skulle anslutas 
till en radiostation F401/B eller ett reläskåp (upp till 
tre manöverenheter kunde betjäna samma radionät). 
Denna har dock inte gått att finna så det finns tre 
alternativ: antingen har den aldrig funnits, den har 
plockats bort eller så finns den gömd någon stans i 
byggnaderna där vi inte kunnat finna den.

Här finns också en anropsapparat som fungerade som mikrofon till högtalarsystemet. 
Den kunde även användas vid anrop till annan huvudapparat, till biapparat och 
vid gruppanrop. 
				
KK-rum, korskopplingsrum (rum 106)
Korskopplingsrummet är även det rum som skulle kunna kallas växelrum 
eftersom det innehåller telefonväxelns tekniska utrustning samt utrustning för 
högtalaranläggningen.
				
Till vänster innanför dörren finns ett stativ för högtalaranläggningen där vi 
finner en förstärkare. Under förstärkaren sitter en säkringsenhet till vänster och 
en likriktare till höger. Till högtalarsystemet finns en mikrofon vid växelbordet 
i rum 205 a (vid ordersalen) samt vid en manöverapparat i tidigare nämnda 
ordersal.	 Högtalaranläggningen	 användes	 som	 internanläggning	 samt	 för	 fast	
tonsignalutrustning.
				

Manöverenhet 0818                          

Anropsapparat från LM Ericsson.
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Till höger om högtalaranläggningen finner vi en tonsignalutrustning som används 
för övergång från likströmssignalering till tonsignalering i ena förbindelseriktningen 
och från tonsignalering till likströmssignalering i den andra. Tonsignalutrustningen 
är ansluten till sektoralarmförbindelse. Till tonsignalutrustningen ska det finnas 
en telefon inkopplad, en så kallad tonsignalapparat, men den har vi inte kunnat 
hitta.	
				
Ovanför tonsignalutrustningen finns relä till alarm. Själva alarmeringscentralen 
finns i orderrummet, rum 205.
				
Efter tonsignalutrustningen och alarmreläet hittar vi de saker som tillhör själva 
telefonväxelutrustningen till telefonväxel LME m/53. Först finner vi ett relästativ. 
Nästa stativ i rummet är ett korskopplingsstativ. Genom korskopplingsstativet 
kopplas alla samtal, både inkommande, utgående och interna.
				
I hörnet bredvid korskopplingsstativet finns en liten 
låda med mätare och telefonlur monterad på väggen. 
Det är en undersökningsapparat som även den 
tillhör växel m/53:s tekniska utrustning. Apparaten 
användes för provning och felsökning för mindre 
manuella	eller	automatiska	telefonanläggningar	med	
mindre än 500 linjer. Den är utrustad med en 4-trådig 
mätlinje, betecknad Station och Linje för mätningar 
över korskopplingens testjackar. Den är även 
utrustad med anrops- och svarsanordningar för egen 
ledning, som kan anslutas till telefonväxeln. Den 
drivs av separata provbatterier eller stationsbatterier. 
Mätningarnas företas av en voltmeter 0-45 volt. 
Under voltmetern finns fyra 3-lägsomkastare 
placerade som, genom att fälla dessa var för sig eller 
i	kombination	med	varandra,	etablerar	man	de	olika	
mätningsalternativen. Apparaten har fullständig 
talanordning så att anrop och samtal kan ske på 
såväl mätlinjerna som telefonlinjen. Främmande 
strömkällor och motstånd kan mätas över de 
två klämskruvarna som finns mitt på apparatens 
framsida.	Reostarten	under	klämskruvarna	används	
vid	kalibrering	av	voltmetern.
				
Till höger om undersökningsapparaten hittar vi ett strömförsörjningsstativ med 
likriktare samt ackumulatorbatteri, även detta tillhörande växel m/53.
				
Längs den högra väggen finns två träskåp som innehåller reläer som hör till 
linjetagaranläggningen, relä 87-12502. Dessa är modifierade för civilförsvaret. 
Via dessa ”samtalstransportreläer” kunde 10-nummerlinjetagarnas pågående 
samtal transporteras från linjetagarna till annat expeditionsställe, exempelvis till 
ett växelbord. För att utföra en sådan transport fodrades att knappen för den 
ledning på vilken samtalet fördes tryckes 2 ggr i följd. Transporten markerades 

Skiss över apparaturens placering i KK-rum. Ej 
skalenlig.
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Högtalaranläggning med förstärkare LME Typ ZGA 
31101, säkringsenhet och likriktare.      

Överst relä till alarm 87-13642 SGR och SGR/
TFLR.  Nedre lådan är tonsignalutrustning LME 
728412.

Relästativ LME BAC4006 tillhörande LME växel 
m/53.

Korskopplingsstativ 00-30496 till växel m/53.
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då i växelbordet som ett normalt anrop och kunde 
kopplas vidare till önskat expeditionsställe. 2 reläer 
fodrades för varje ledning. Själva linjetagarna finns i 
ordersalen, rum 205 på byggnadens övre våning.

Radiorum (rum 119) 
I radiorummet är en del av tekniken bortplockad. 
Bland annat så saknas alla antennfilter utom ett 
och	radiosändare	och	radiomottagare	som	funnits	i	
rummet	är	borttagna.

Av det som finns kvar kan vi se följande: Överst 
på väggen finns en centralantennförstärkare till 
radiostationsenhet	R70.	Under	det	har	vi	 tekniken	
för utomhusalarmering för radio. Den lilla grå lådan 
är en manöverenhet för provning och under den 
sitter	en	sändare.	

Bredvid dessa ett grått skåp som innehåller 
stationsenhet och filterenhet för radioanläggningen, 
från SRA (Svenska Radio AB). Den tog in signaler 
i radiosystemet ungefär som antennen på en 
transistorradio. Om transistorradion får störningar 
i mottagningen så ordnar man detta genom att vrida 
på antennen, ändra riktning på den eller genom att 
sätta dit en förlängningsantenn. I det här systemet 
filtrerar tekniken i denna stations- och filterenhet 
dessa störningar så att mottagningen blir bra. 

På väggen bredvid denna stations- och filterenhet 
är det många kablar som hänger ner, det är ett 
antennkabelintag till Mobitex och R72. Det vita 
skåpet på väggen till höger om antennkabelintaget är 
ett reläskåp, tillhörande komradiosystemet Zodiac. 

Undersökningsapparat LME AEP 1303 till växel 
M/53

Strömförsörjningsstativ 08-19510 med likriktare 
03-20545 och ackumulatorbatteri 03 20503/22 
tillhörande växel m/53.

Överst på väggen ser vi en RTV-förstärkare till ra-
diostationsenhet R70. Under det har vi tekniken för 
utomhusalarmering för radio. Den lilla grå lådan är 
en manöverenhet för provning och under den sitter 
sändare ACF-51. Bredvid dessa ett grått skåp som 
innehåller stationsenhet och filterenhet för radio-
anläggningen. På väggen bredvid ser vi många 
kablar som hänger ner, det är ett antennkabelintag 
till Mobitex och R72. Det vita skåpet på väggen till 
höger är ett reläskåp. Röret längst till höger i bild 
är det enda antennfilter som finns kvar.
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Byggnad B
Televerkets rum (rum 413) 

Televerkets rum är idag tomt på utrustning så när 
som på ett korskopplingsstativ, en väggtelefon och 
en	mindre	snabbtelefon.

Ventilation och kraftcentral
I följande kapitel kommer vi att följa luftens väg in 
och ut i anläggningen samt kraftcentralens innehåll 
och	funktion.

Ventilation
När risk för förorenad luft inte föreligger, strömmar 
luften in genom reservutgången/tilluftsorten (nr 31 
på ritningen nedan). Största delen åtgår till kylning av 
kraftcentralen, byggnad E. Luften leds in i byggnad-
en via rör, igenom byggnaden och sedan ut genom 
nödutgången/frånluftsorten (nr 28 på ritningen). Cirka 
en tiondel av luften passerar in genom filterrummet 
i byggnad B, utan att passera reningsaggregaten, 
för att sedan gå vidare till ventilationsrummet i 

byggnad B samt via två flexibla 
röranslutningar gå över till 
ventilationsrummet i byggnad 
A. Via de två ventilations-
rummen sprids sedan luften 
vidare i respektive byggnad 
genom	 ventilationskanaler.	
Överskottsluft strömmar ut 
genom övertrycksventiler och 
vidare ut genom ingångsorten 
(nr 26 på ritningen). Dörrar 
och	 luckor	 mellan	 tunnlarna	
står öppna och luften kan 
därmed	strömma	fritt	i	mellan	
tunnlarna.

När det finns risk för för-
orenad luft tas den orenade/
gasade luften in genom reserv-
utgången/tilluftsorten och 
genom byggnad E precis som 
vanligt. Den andra delen av 
luften passerar däremot genom 
ett reningsfilter, ett så kallat 
förfilter, in i byggnad B där den 

Korskopplingsstativ i televerkets rum.

Skiss där vi kan se hur luften strömmar genom anläggningen. Observera dock 
att byggnad E är felmärkt på denna skiss och kallas här C. Bild ur Lednings-
central i berg, Statens Räddningsverk, 1978.
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renas genom reningsfilteranordningen för att sedan 
gå vidare till ventilationsrummet i byggnad B samt över till ventilationsrummet 
i byggnad A. Överskottsluft strömmar ut på samma sätt som när förorenad luft 
inte finns. Vid dessa utsatta situationer är dörrar och luckor mellan tunnel E och 
tunnel	B	stängda.

Varje huskropp har, som tidigare angetts, en egen ventilationsanläggning med 
luftkonditioneringsaggregat som kyler/värmer luften. Ventilationsutrustningarna 
är ursprungliga, det är endast avfuktarna som har tillkommit i byggnad A och B. 
Det är avfuktad luft som cirkulerar i byggnaderna. 

Genom en lucka i väggen mellan tunnel E och tunnel B syns de två stora 
vattencisternerna där vatten från egen brunn kan förvaras om det kommunala 

Rör för inkommande luft som sedan går vidare in i 
byggnad E, kraftcentralen.

Avfuktare M 200-2, tillverkad vid Munters, är place-
rad vid frånluftorten utanför byggnad E . Högst upp 
i bild syns det blå utgående ventilationsröret för 
kylluft. I denna ort går även avgasrören ut.

Förfilter LR 1 som finns innanför en dörr. Två stora vattencisterner.
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vattnet inte skulle fungera av någon anledning. Cisternerna är dock placerade i 
tunnel	B.

I avsnitten kommer jag att skriva om tilluftfläktar och återluftfläktar. Tilluft är 
luft som kommer in i byggnaden, Återluft är luft som går ut i byggnaden från 
ventilationsrummen.

Filterrummet, byggnad B, (rum 303) 
Här finns luftreningsaggregatets som har till uppgift är att rena den inkommande 
luften från B- och C-stridsmedel samt att efter rening förse tunnel A och tunnel 
B med filtrerad luft med en kapacitet på 3 600 m3/h. Genom att använda 
en förbigångsledning kan aggregatet även användas för ventilation utan att 
skyddsfiltrena är inkopplade. Själva filterfunktionen kopplas med andra ord in 
vid	behov.
				
Luftreningsaggregatet är tillverkat vid Luftmekanik i Trosa AB. Aggregatet 
består av tre så kallade moduler som vardera består av fyra filterbehållare. Varje 
filterbehållare består av två delar, en undre del och en övre del. I den övre delen 
finns ett aerosolfilter och i den undre delen ett gasfilter. Aerosolfiltret, även 
kallat dimfilter, upptar stridsmedel i aerosolform, d v s i form av  små luftburna 
vätskedroppar. Gasfiltret, som även kallas kolfilter, upptar och nedbryter 
stridsmedel i gasform. Till varje modul är en tilluftfläkt kopplad som för luften 
vidare till tilluftaggregaten som finns i ventilationsrummen i byggnaderna A och B. 
På varje modul sitter en tryckfallsmätare för aerosolfilter, en så kallad manometer. 
Tryckmätare finns även för varje tilluftfläkt samt till förfiltret.
				
På röret för inkommande luft finns Luftvärmare LV 3 som har till uppgift att 
värma den inkomande luften för att få ner luftfuktigheten. Hög luftfuktighet sänker 
kolets upptagningsförmåga och därför vill man med hjälp av uppvärmning hålla 
luftens relativa fuktighet låg. LV 3, som drivs med el, inkopplas automatiskt när 
luftreningsaggregaten	startas.
				
När man kommer in i rummet finns i hörnet direkt till vänster en kompressor 
vars uppgift är att förse anläggningen med manöverluft till pneumatiska 
styrutrustningen. Kompressorn startar och stannar automatiskt av pressostaten 
som är en givare som sitter på kompressorn. Kopparrör går till larmgivare 18 som 
är sammankopplad med en tryckdifferensmätare. Larmgivaren och mätaren är i 
sin tur kopplade till förfiltret som sitter i väggen mellan tunnel E och tunnel B. 
Dessa enheter sitter placerade på väggen bakom luftreningsaggregaten. För att 
man ska vara säker på att det inte kommer in några föroreningar genom filtret 
så behövs ett visst övertryck. Kompressorn hjälper till att hålla detta övertryck, 
larmgiverens och tryckdifferansmätarens uppgifter är att varna om det blir ett 
högt tryckfall över förfiltret. 

Till höger om kompressorn finns en vattencistern, kallad hydrofor , med 
hydroforpump. Hydroforen har en volym på 1 500 l.

Till höger en luftbehållare, ett så kallat expantionskärl, med tillhörande kompressor 
placerad ovanpå expantionskärlet. Båda tillverkade vid Atlas Copco. Kompressorn 
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Byggnad B. Skiss över filterrum. Ej skalenlig.

Luftreningsaggregat LRA Typ B 10 med tre modu-
ler märkta LR 1 – LR 3. Varje modul består av fyra 
filterbehållare 300 A Typ B 95. På bilden ser vi en 
låda som står uppe på luftreningsaggregatet, det 
är ett av aerosolfiltren som finns i luftreningsaggre-
gatet. Filtret placeras i filterbehållaren genom en 
lucka som finns uppe på behållaren. I den undre 
delen finns gasfiltret. Till vänster i bild syns till-
luftfläkt TF 4 med ventilationskanalen som leder 
den renade luften till ventialtionsanläggningarna i 
respektive byggnad. Bredvid TF 4 finns TF 3 och 
TF 2. Till höger i bild syns ventilationsrören som tar 
in luften från tunnel E.

Hydrofor 2 med pump 2. Till höger ett expantions-
kärl med kompressor K 2 som styrs av pressostat 
GIV 50.  Längst upp till vänster i bild anas ventila-
tionskanalen som leder luften över till byggnad A.

Kompressor K 1 A och K 1 B med GIV 21.

Tryckdifferansmätare och larmgivare 18 för förfil-
ter.  
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har till uppgift att leverera tryckluft till förregling, indikering 
och manövrering av stötvåtsdörrar och gasdörrar som finns 
i orterna, samt för att komprimera luften i Hydrofor 1 och 
2 (Hydrofor 1, med en volym på 150 l, finns i utrymmet vid 
vattencisternerna i tunnel B). Komprssorn startar och stannar 
automatiskt av en pressostat.

På höger sida om dörren finns Apparatskåp 3 med felsignaltablå 
som är kopplat till luftreningsaggregaten. I övrigt finns i rummet 
en	hel	del	reservdelar	till	anläggningen.

Ventilationsrum på övre plan, byggnad B (rum 404) 
Här hittar vi, direkt innanför dörren, en återluftfläkt som har till 
uppgift att cirkulera luften i tunnel B med en kapacitet på 6 500 
m3/h. Efter återluftfläkten kommer värmebatteriet som värmer 
upp inkommande luft. Därefter kommer tilluftaggregatet som 
har till uppgift att cirkulera och behandla (kyla eller värma) luften 
i tunnel B med en kapacitet på 8 000 m3/h. I tilluftaggregaten 
kommer även frånluften från luftreningsaggregaten in, där den 
blandas med den cirkulerande återluften. 

Skiss över ventilationsrum. Tilluftag-
gregat TA 2, återluftfläkt ÅF 2 samt 
luftavfuktare med återluftaggregat ÅA 3. 
Ej skalenlig.

Återluftfläkt ÅF 2, värmebatteriet samt tilluftaggregat TA 2. Tilluftaggregatet sett från baksidan.  
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I rummet finns en sorptionsavfuktare som är 
tillverkad vid Munters. Denna är sammankopplad 
med en luftkyld kondensor, kallad återluftaggregat. 
Sorptionsavfuktaren är sammankopplad med 
ventilationens	tilluftaggregat.	Avfuktaren	är	till	för	
att avfukta luften i miljöer där luftfuktigheten måste 
vara låg. Den fuktiga luften sugs in i en roterande 
rotor som tar upp fukten som finns i luften. Rotorns 
luftkanaler är impregnerade med ett fuktupptagande 
medel som fångar upp vattenmolekylerna i den 
fuktiga	luften.	Rotorn	blir	efter	en	tid	mättad	med	
fukt och torkning sker genom att varm luft blåses 
igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och 
fukten blåses ut ur avfuktaren.  
Ventilationen går från ventilationsrummet vidare ut 
i byggnad B genom olika ventilationskanaler, bland 
annat	genom	en	stor	trumma	i	nedre	korridoren	som	
förgrenar sig till varje sovrum. 
    
Rum 405 och rum 406
Till höger om ventilationsrum 404 finns två mindre 
rum som har ingångarna från rum 404. Rum 405, 
som ligger längst in, innehåller en del batterier. I rum 
406, som finns direkt till höger innanför dörren, finns 
Apparatskåp 7, ställverk samt instrumentskåp för 
kraftaggregat 1 och 2. Dessa är övervakningstablåer 
som är kopplade till dieselgeneratoraggregaten i 
byggnad E.

Avfuktare MLT800L och Återluftaggregat ÅA 3 från 
Munters. Närmast bakom avfuktaren syns kanalen 
som kommer upp från filterrummet.  

Rör för Köldbärare, Värme mm.  

Till vänster instrumentskåp för kraftaggregat 1 och 
2. Till höger ställverk.

Instrumentskåp för kraftaggregat 1 och 2.
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Ventilationsrum , byggnad A (rum 
113) 
Direkt till vänster innanför dörren finns 
ett återluftaggregat som har till uppgift att 
cirkulera och rena luft från tunnel B med 
en kapacitet på 1 500 m3/h. Aggregatet är 
tillverkat	vid	Bacho.
				
Mitt emot finns en återluftsfläkt som har 
till uppgift att cirkulera luften i tunnel A 
med en kapacitet på 11 500 m3/h. Till 
höger om den finns ett tilluftaggregat som 
har till uppgift att cirkulera och behandla 
(kyla eller värma) luften i tunnel A med en 
kapacitet på 16 000 m3/h. Tilluftaggregat 
får även frånluft från luftreningsaggregaten 

i byggnad B, luft som blandas med den cirkulerande återluften. Mellan återluftfläkt 
och tilluftaggregatet finns ett värmeelement. 

Ovanför återluftfläkten finns fem rör för följande (från vänster): Kallvatten, 
Varmvatten, Varmvatten cirkulation, Värme retur tilluftaggregat, Värme tillopp 

Skiss över ventilationsrum. Återluftfläkt ÅF 1, tilluftaggregat 
TA 1, återluftaggregat ÅA 1 samt avfuktaren med återfukts-
aggregat ÅA 2. Ej skalenlig.

Återluftaggregat ÅA 1. På väggen syns Apparat-
skåp 2.

Återluftfläkt ÅF 1
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tilluftaggregat. Det vågräta röret är för Köldbärare retur.
				
Ovanför tilluftfläkten kommer det in två rör från byggnad B:s filterrum. Ett av 
rören går ner i tilluftfläkten, det andra går till återluftsaggregatet.
				
Till höger innanför dörren finns en sorptionsavfuktare som är sammankopplad med 
en luftkyld kondensor, ett återluftaggregat. Sorptionsavfuktaren är sammankopplad 
med	ventilationens	tilluftaggregat.	
				
I rummet finns likriktare för brandlarm samt diverse apparatskåp för eldrift.

Kraftcentralen
I byggnad E finns kraftcentralen som är anläggningens hjärta. Normalt får 
anläggningen sin elkraft från elkraftleverentörens distributionsnät. För att kunna 
klara	eventuella	störningar	är	anläggningen	utrustad	med	ett	reservkraftaggregat	
som ger egen kraftproduktion åt anläggningen.

Tilluftaggregat TA 1 med värmeelement.   Sorptionsavfuktare MLT800L tillsammans med 
Återluftaggregat ÅA 2.



40

Dieselgeneratorrum, byggnad 
E (rum E1)
Reservkraftaggregatet består av 
två åttacylindriga vätskekylda 
dieselmotorer	 med	 vardera	 en	
effekt av 298 hk (ca 220 KW) 
vid 2100 r/min som drivkälla. 
Bränsleförbrukning ca 60 l/
h vid 100% last. Dessa är via 
var	 sin	 mellanväxel,	 av	 fabrikat	
Fjellhammar, flänsade till var sin 
3-fas växelströmsgenerator med en 
effekt	av	250	KVA	vid	100%	uttag.	
Alltsammans monterat på stabila 
ramar av bockad plåt och med 
viberationsdämpare. På rammen 
finns elmotordriven smörjoljepump 

för automatisk oljeefterfyllning av dieselmotorn samt 
en handpump för för tömning av dieselmotorns 
sump. I änden på ramen är nollpunktskåpet placerat, 
innehållandes bland annat strömtransformatorer, 
start- och stoppomkopplare, startrelä, stopprelä 
mm. Uppe på varje aggregat finns ett avgasrör som 
leder ut avgaserna genom frånluftorten vilket gör att 
de hinner svalna något innan de kommer ut genom 
sidan	av	berget.	Man	ville	inte	ha	avgaser	som	var	
varma	när	de	kom	ut	ur	berget	eftersom	det	skulle	
underlätta	för	värmesök.
				
Ett aggregat ska normalt räcka till att försörja hela 
anläggningens elkraftbehov. Det andra kraftagg-
regatet som ej är i drift ska starta automatiskt om det 
som är i drift faller ur. Manuell start är också möjlig. 
Om elkraften från det kommunala nätet upphör 
ska	kraftaggregaten	starta	automatiskt	för	att	överta	
kraftförsörjningen.  
				
I rummet finns även en del av ventilationssystemet. 
De båda frånluftfläktarna har till uppgift att bortföra 
frånluft ut från rummet, ut igenom frånluftorten. 
Den totala luftmängdskapaciteten för båda fläktarna 
tillsammans är 40 000 m3/h. Vid trumman som finns 
närmast dörren finns en luftvärmare (som kyler eller 
värmer luft) och den har till uppgift att föra bort 
elkraftaggregatens kylvattenvärme. 
				
Längst	 in	 i	 rummet	 sitter	 en	 kondensor	 som	 ser	
ut som stora fläktfiler. Här kommer luften ut från 
tilluftfläktarna som finns i angränsande rum.
			

Här kan vi se hur ventilationskanalen löper genom byggnad E samt 
hur dieselgeneratorerna och annat är placerade. Den stora lådan 
längst till vänster i bild är oljetanken. Bild ur Ledningscentral i berg, 
Statens räddningsverk, 1978.

Kraftaggregat bestående av dieselmotor av fabri-
kat Scanai Vabis Typ DS 14 samt växelströmsge-
nerator av fabrikat Stanford Typ C 504 C. Aggregat 
1 närmast i bild och aggregat 2 längst bort i bild. I 
bakgrunden syns Kondensor LV 2 som ser ut som 
stora fläktfilter.

Frånluftfläktarma FF1 A (närmast till höger i bild) 
och FF1 B har till uppgift att bortföra luft från 
rummet. Rören som syns vid den bortre delen av 
trumman, den del som finns närmast dörren, är 
Luftvärmare LV 1, även kallad dieselkylare.
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Till höger innanför dörren finns likriktare, kopp-
lingslåda, temperaturvakt samt larmlåda för 
dieselaggregaten.

Kylsystemrum, byggnad E, (rum E2)
Kylanläggningen är installerad för att vid bemann-
ad	anläggning	kunna	bortföra	den	överskottsvärme	
som avges från personal, belysning och elobjekt. 
Kylanläggningen är i huvudsak utformad för 
direktkylning. Vattenkylaggregaten ombesörj-
er transport av värme från tilluftaggregaten i 
byggnaderna A och B till kondensorn i angränsande 
rum och vidare ut ur anläggningen av byggnadens 
fläktar. Kondensorn, som är vattenkyld, fungerar 
som en genomloppskylare där vatten från de egna 
vattentäkterna utgör kylvatten. Aggregaten utnyttjas 
som värmepumpanläggning vid fredsdrift. 
			

Kylanläggning med vattenkylaggregat VKA 2 
(närmast i bild) och vattenkylaggregat VKA 1. I 
bakgrunden anas återluftaggregat ÅA 4.

Manöverskåp för vattenkylaggregat VKA2.

Återluftaggregat ÅA 4, tillverkad vid Munters. Till 
höger köldmediebehållare, den yttre för VKA 2 och 
den inre för VKA 1 . Köldmedium är R22. Ovanför 
dessa anordningar finns tilluftfläktarna TF1 A och 
TF1 B.

Varmvattenberedare VVB 1. Till höger om varm-
vattenberedaren syns rör för värme - tillopp och 
retur - för tilluftaggregaten, samt rör för cirkulation 
av varmvatten. Till höger om rören skymtar Ag-
gregatskåp 4. 

Pump till tillopp för köldbärare till kyl-/värmesys-
tem, med tillhörande hydrometer.
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I rummet finns en köldmediebehållare för vardera vattenkylaggregat.  Dessa är 
placerade under tilluftfläktarna. Hit kan köldmediet pumpas från aggregaten vid 
reparationer och dylikt.

Varmvattenberedaren används för beredning av värmevatten och tappvarmvatten 
och har en volym på 2.000 liter. Innehåller 6 st elpatroner om vardera 12 KW som 
styrs av termostater. Varmvattenberedaren är försedd med överhettningskydd. 
Vid elverks-drift urkopplas elpatronerna automatiskt och uppvärmningen sker 
med elverkets kylvatten. 

 I rummet finns också en del av anläggningens ventilationssystem. Återluftsaggregatet 
har till uppgift att avfukta luften i byggnaden. Automatisk manövrering sker från en 
hydrostat, benämnd GIV 20, som sitter högst upp mot taket i rummet till vänst-er 
om varmvattenberedaren. Tilluftfläktarna har tillsammans en luftkapacitet på 37 
000 m3/h och de förser rummet med uteluft. Luften används för bortföreande av 
vattenkylaggregatens kondensvärme, strålningsvärme från elverk, kylvattenvärme 
från luftvärmare samt förbränningsluft till elverk.

Oljetanken för bränsle till dieselmotorerna finns bakom den bakre väggen.

Kulturhistorisk värdering

Kort om byggnadsminnesförklaring         
Det finns över 2000 byggnadsminnen i Sverige, varav 185 st ligger i Stockholms 
län. Ett byggnadsminne kan vara många olika typer av byggnader och anläggningar. 
De kan också vara från olika tidsepoker och syftet är att bevara delar av historien 
för att öka förståelsen av samhället, samtidigt som man bevarar en viktig del av 
ett kulturarv. För att se till att byggnaden får behållas så orörd som möjligt får 
den skyddsföreskrifter som innebär att ingrepp inte får göras utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Vem som helst kan väcka fråga om byggnadsminne, men det är 
länsstyrelsen som i samråd med fastighetsägaren utreder och fattar beslut om 
byggnadsminnesförklaring.   

Byggnadshistoriskt värde
Elefanten är en civilförsvarsanläggning med en väldigt intakt miljö bevarad. Dock 
är	den	inte	ensam	om	att	vara	en	välbevarad	ledningscentral	och	fortfarande	ha	
den tekniska utrusningen kvar, det finns det flera exempel på i andra delar av 
Sverige38.  Däremot verkar situationen vara liknande på flera håll, nämligen att ett 
bevarande av anläggningen är komplicerat. 

Elefanten står idag utan användningsområde, en situation som flera kommuner 
har upplevt efter att anläggningarna har tagits ur bruk. Många har därför sålts av 
framför	allt	till	dataföretag	som	använder	hallarna	till	förvaring	av	servrar,	vilket	
även innebär tömning av husen på allt innehåll. 

38  Bl a http://kulturkompaniet.net/#stadsvandringar.html?&_suid=1�9 2011-10-22
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Hur många anläggningar som finns kvar i landet idag har inte framkommit 
under arbetet med denna rapport och det är även oklart hur många som finns i 
Stockholms län. Fysiskt finns dock troligtvis många kvar fastän flera har andra 
funktioner eller är stängda. Tillsammans ger de möjlighet att minnas rustningen 
inför kalla kriget och Elefanten är en viktig del i detta eftersom den är en av få 
kvarvarande anläggningar som är så pass intakt.

När Elefanten stod klar 1977 var den toppmodern. Anläggningen har en för 
dåtiden hög standard i material och komfort. Det är en sammanhållen miljö med 
många repetitiva inslag i form av färger och möbler där tydliga tankar låg bakom 
för orientering och funktion. Den är också väl underhållen gällande ytskikt och 
inredning och i princip komplett med originalmöbler, armaturer och diverse teknisk 
apparatur, vilket skapar en autentisk 1970-talsmiljö.

Anläggningens inredning och utrustning är dessutom tidstypisk när det gäller 
såväl möblemang, lampor som kulörval och även om färgerna var framtagna med 
tanke på att ge ett behagligt och lugnt intryck, är det kulörer som numera andas 
mycket 1970-tal. Dessa kulörer skulle med stor sannolikhet inte användas idag 
och är således i sig intressant och speglar den tidens mode och smak på ett tydligt 
sätt. Utöver detta finns andra tidstypiska detaljer som t ex griffeltavlor och de gula 
askkopparna i korridoren utanför varje sovrum som berättar om en livsstil som 
inte längre är socialt gångbar. 

Teknikhistoriskt värde
Den tekniska utrustningen som finns kvar i Elefanten idag visar tydligt hur 
anläggningen fungerade och är ett pedagogiskt exempel på verksamheten och 
1970-talets tekniska prestanda. I anläggningen finns en samlad apparatur från 
1970-talet och utrustningen är till stora delar komplett. Trots att några delar tyvärr 
fattas i telefon- och radiosystemet är de alla tekniska funktionerna intressanta och 
har	tillsammans	ett	teknikhistoriskt	värde.	

Byggnadsteknikhistoriskt värde
Då Elefantens tre byggnadskroppar står fritt i det utsprängda bergrummet 
är det enkelt att se hur de är uppbyggda, dess anslutningar till varandra och 
fjäderdonen som de vilar på. Eftersom det inte längre byggs anläggningar på 
detta	sätt,	bl	a	eftersom	hotbilden	idag	är	förändrad,	är	Elefanten	intressant	ur	
ett byggnadsteknikhistoriskt perspektiv. 

Försvarshistoriskt och samhällshistoriskt värde
Lämningar efter det kalla kriget finns framför allt i form av militära anläggningar 
medan spåren efter de civila verksamheterna är färre. Ur försvarshistorisk synvinkel 
är Elefanten en viktig del i historien om kapprustningen under det kalla kriget. 
Den illustrerar hur mycket och djupt det kalla kriget påverkade samhället och alla 
dess	funktioner.	Information	om	och	övningar	inför	ett	eventuellt	krigsutbrott	
var länge en del av många människors vardag och Elefanten materialiserar därför 
en ca 40 år lång och viktig period i Sveriges historia. 
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Civilförsvarsanläggningen	är	förutom	ett	viktigt	dokument	över	kalla	kriget	även	
ett	dokument	över	civilförsvaret,	dess	organisation	och	status	i	samhället	vid	tiden	
för byggandet och därefter. Elefanten har således förutom ett försvarshistoriskt 
värde även ett samhällshistoriskt värde med tanke på hur den speglar civilförsvarets 
aktiviteter och viktiga samhälleliga uppgift i händelse av krig. Kanske kan man till 
och med säga att Elefanten har ett symbolvärde som en fysisk rest av rustningen 
under	 kalla	 kriget	 och	 som	 ett	 minne	 av	 civilförsvarets	 intensiva	 arbete	 med	
detta.	

Representativitet och sällsynthet 
Elefanten är en ledningscentral som är stor till ytan eftersom den skulle rymma 
ledningen för både Stockholms och Sollentunas kommuner, men är trots detta 
representativ för de civila försvarsanläggningarna. Samtidigt är Elefanten i det 
snaraste sällsynt då många står utan användning och fler och fler plomberas. 
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Hus A, våning 1

Rum 101, vakt
Golv  Grå plastmatta 

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg	 	 Betong,	orange

Dörr  Ståldörr mot vindfång, röd. Skjutdörr i stål mot trapphuset,  
	 	 orange.	

Fast inredning Griffeltavla, nyckelskåp, proppskåp. Kapphängare i metall, svart  
	 	 och	grön.	

Övrig inredning  Bord med skiva i vit laminat och grå stålben. Träbord   
  med grå stålben, en kontorsstol och en trähurts.    
  Telefoner och högtalaranläggning. 

Rum 102, toalett damer 
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, blå

Vägg  Betong, blå. Skärmar mellan toaletter av vit laminat. 

Dörr  Trä, blå på utsidan, orange på insidan. 

Fast inredning 2 st toaletter, 3 st handfat med speglar. I tak rund armatur med 
  frostad plastskärm, ovanför speglar rektangulär. Stänkskydd av 
  vit plastlaminat. Krokar av metall och klädhängare i trä med  
	 	 metallkrokar.

Rum 103, toalett herrar
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, blå 

Vägg  Betong, blå. Skärmar mellan toaletter av vit laminat.

Dörr  Trä, blå på utsidan, orange på insidan.

Fast inredning 2 st toaletter, 1 st pissoar, 3 st handfat med speglar. Stänkskydd  
  av vit plastlaminat. Krokar av metall och klädhängare i trä med  
	 	 metallkrokar.

Bilagor
Bilaga 1. Rumsbeskrivning
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Rum 104, städförråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak	 	 Betong,	vit	

Vägg	 	 Betong,	orange	

Dörr  Trä, orange

Fast inredning Rektangulär ventil med blått galler ut mot trappan. 

Rum 105, sovrum
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg  Vit nederdel och överdel, grått däremellan. Väggelement fogade  
  med stållister. 

Dörr  Trä, vit underdel, grå överdel på utsidan. Orange underdel, vit  
  överdel på insidan. 

Fast inredning I tak rund armatur med frostad plastskärm. Klädhängare i trä  
  med stålkrokar, spegel. 

Övrig inredning Gul säng i stål med tre sänglådor under, vit sänglampa, bord,  
	 	 stol.

Rum 106, teknik 
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, vit. Rektangulära armaturer med frostad plastskärm.

Vägg	 	 Betong,	vit

Dörr  Trä, vit på utsidan. Orange underdel, vit nederdel på insidan.

Rum 107, förråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak	 	 Betong,	gul
	 	
Vägg  Betong,	gul

Dörr  Trä, gul
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Fast inredning Lagerhyllor i trä med div lagrat material. Ventilationsrör   
  blåmålade. Klotrund armatur.

Övrig inredning  Extra kylskåp

Rum 108, diskrum
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg  Svagt randig våttapet

Dörr  Trä, vit på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.  
  Svängdörr i stål in till kök. 

Fast inredning Runda och rektangulära armaturer med frostad plastskärm.  
  Diskbänkar och värmeskåp. Disklucka och skåp för brickvagn  
  som nås från korridoren.  

Rum 109, förråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak	 	 Betong,	gul	

Vägg	 	 Betong,	gul	

Dörr  Trä, gul på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Ventilationsrör blåmålade. 

Övrig inredning  Lagerhyllor i trä med div lagrat material.

Rum 110, kök
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, gul. Rektangulära armaturer med frostad plastskärm. 

Vägg  Betong, gul. Ovanför köksbänken svagt randig våttapet. 

Dörr  Trä, gul på utsidan. Blå överdel, vit underdel på insidan.

Fast inredning Över- och underskåp, bänkskiva av vit laminat med träkanter.  
  Spis med tre plattor, kylskåp, frys. Fläktkåpa med trådglas och  
  stålkanter. Förvaring av kryddor etc i plastlådor under överskåp.  
  En serveringsdisk ut mot matsalen med tallrikshållare och  
  hyllor i stål och glas. Kan stängas för med en träjalusi. 
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Rum 111, matsal 
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita kvadratiska takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Del av tak nedsänkt, blåmålat. 6 st armaturer, lysrör med  
  avbländande raster. Gula nedpendlande armaturer, ”Hinken”.

Vägg  Betong, blå överdel, vit underdel

Fast inredning	 Aluminiumlister	längs	väggar,	”Hebilisten”.	Högtalare,	1	st.	

Övrig inredning		 Vita	bord,	kvadratiska	och	rektangulära	med	vita	laminatskivor		
  och gråmålade stålben. Röda tygstolar med stålben. 

Rum 112, matsal
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Vit plastlist döljer kablar. 

Tak  Vita kvadratiska takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Del av tak nedsänkt, blåmålat. 10 st rektangulära armaturer med  
  avbländande raster. Gula nedpendlande armaturer, ”Hinken”.

Vägg  Grönmålad nederdel, vit 5 cm bård i mitten, blå överdel.  
	
Fast inredning	 Aluminiumlister	längs	väggar,	”Hebilisten”.	2	st	griffeltavlor	vid		
	 	 ena	kortsidan.	

Övrig inredning  Bord med vit laminatskiva och gråmålade stålben. Röda   
  tygstolar med stålben. 

Rum 113, fläktrum
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vitmålad glasfiberväv på mineralullsskivor

Vägg	 	 Betong,	vit

Dörr  Trä, vit med smalare öppningsbart sidoparti

Rum 114 A + 114, korridor
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor. Ventilationsrör blåmålade. Rektangulära  
  armaturer med frostad plastskärm.

Vägg  Betong, orange nederdel, vit underdel, stållister i skarvar

Dörr  I slutet av korridoren nödutgång med röd ståldörr. 
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Fast	inredning  Stege upp till röd lucka i taket. Klädhängare av    
  trä med stålkrokar. Rund armatur med frostad plastskärm.

Rum 115, vårdrum
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor. Rektangulär armatur med avbländande  
  raster, rund med frostad plastskärm ovan dörr.

Vägg	 	 Betong,	vit	med	aluminiumlister	i	skarvar.

Dörr  Trä, vit på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Handfat med spegel, första hjälpen-skåp. 

Övrig inredning  Gul stålsäng med 3 st förvaringslådor i plåt, vit sänglampa i  
  plast, klädhängare i trä med stålkrokar. Bord, stol.

Rum 116, förråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gula mineralullsplattor

Vägg	 	 Betong,	gul

Dörr  Trä, gul på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Elfahyllor på vägg i grått stål. 

Rum 117, rum i korridor
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast, vit plastlist döljer kablar. 

Tak  Vita mineralullsplattor, blåmålade ventilationsrör. 6 st   
  kvadratiska armaturer med frostad plastskärm. 

Vägg	 	 Betong,	orange	nederdel,	vit	överdel

Fast inredning 2 st griffeltavlor och stålhyllor på vägg. 

Övrig inredning  Bord, stolar, skåp för förvaring. 

Rum 118, sal
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlist döljer kablage

Tak  Vita mineralullsplattor. Ventilationsrör blåmålade
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Vägg  Betong, vit över- och underdel, grå i mitten. Mineralullsskivor  
  på två sidor. Lister för upphängning, 2 st griffeltavlor. 

Dörr  Trä, vit nederdel, grå överdel på utsidan. Orange nederdel, vit  
  överdel på insidan.

Övrig inredning  Grått skåp, bord. 

Rum 119, teknik
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gipsplattor, vita

Vägg	 	 Betong,	vit

Dörr  Trä, vit på utsidan. Orange nederdel och vit underdel på   
	 	 insidan.

Rum 120, radio
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, vit. Ventilationsrör blåmålade. Rektangulär armatur  
  med frostad plastskärm.

Vägg  Vit, aluminiumlister döljer skarvar.

Dörr  Trä, vit på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Slangvinda på vägg

Övrig inredning  Ett grått skåp

Rum 121, säng
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gröna mineralullsplattor. Rektangulär armatur med frostad  
  plastskärm. 

Vägg  Betong, grön med stållister i skarvar. 

Dörr  Trä, grön på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Förvaringsficka i nät på vägg, vit sänglampa. Spegel,   
  klädhängare i trä med stålkrokar.

Övrig inredning  Bord, stol, gul stålsäng med förvaringslådor. Gul papperskorg. 
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Rum 122
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlist döljer kablar

Tak  Vita mineralullsplattor. Ventilationsrör blåmålade. 6 st   
	 	 rektangulära	armaturer	med	avbländande	raster.

Vägg  Betong,vit över- och underdel, grå i mitten.

Dörr  Trä, vit nederdel, grå överdel på utsidan. Orange nederdel, vit  
  överdel på insidan.

Fast inredning Stållister längs väggar för upphängning av info. 

Övrig inredning  Bord, några stolar

Rum 123, förråd  
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gul betong

Vägg  Gul betong

Dörr  Trä, gul på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan. 

Fast inredning Elfahyllor på vägg i grått stål.

Hus A, våning 2

Rum 201, trapphall
Golv  Grå plastmatta med trappnosar av grå plast.

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg	 	 Betong,	orange.	3	st	rektangulära	armaturer	med	avbländande		
	 	 raster.	

Fast inredning Ledstång av trä och svartmålat järn på båda sidor av trappan. 

Rum 202, 203, toaletter
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, blå Runda armaturer med frostad plastskärm.

Vägg  Betong, blå. Aluminiumlister döljer skarvar.
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Dörr  Trä, blå på insidan. Grå överdel, vit underdel på utsidan.

Fast inredning Vita skiljeväggar, speglar. På herrtoalett en pissoar i plåt.  
	 	 Handfat	och	toalettstolar.	

Rum 205, ordersal
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlister som döljer kablar

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
	 	 Infälld	rektangulär	armatur	med	avbländande	raster.	Rund		
  armatur med frostad plast. Längs takets yttre kant kvadratisk  
	 	 armatur	med	avbländande	raster.

Vägg  Betong, vit över- och underdel, grå i mitten. Aluminiumlister  
  längs hela rummet för upphängning. 8 st griffeltavlor. 

Dörr  Nödutgångar i golv och vägg med röd lucka. Dörr till trapphall  
  (201), orange på insidan. Grå överdel, vit underdel på utsidan.  
  Orange dörr till kassaskåp (206), vit till nödutgång (204). Brun  
	 	 dörr	i	trä	till	Sveriges	radios	rum.	

Fast inredning Gröna avskiljande väggar mot växel (205a) och krypto (205b).  
  Röd väggstege upp till brandlucka utanför toaletter.

Övrig inredning  Bord och stolar, avskärmningsväggar. Talarpulpet, en röd  
  snurrstol och gula papperskorgar. Gråa skåp och grå stålhyllor.  
  4 st bruna/beiga dokumentskåp i plåt. 

Övrigt   Extra rum för Sveriges Radio bredvid krypto (205b). Grå  
	 	 skärmväggar	med	vita	”blindfönster”	under	brun	list	i		 	
	 	 överkanten.	Fönster	med	bruna	karmar.

Rum 205a, växel
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlist döljer kablar

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Infälld armatur lika som i ordersal (205).

Vägg  Grön skärmvägg. Vit neder- och överdel, grått fält i mitten.  
  Aluminiumlist för upphängning. 

Dörr  Trä, grön 

Fast inredning Griffeltavla.

Rum 205b, krypto
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlist döljer kablar
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Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Infälld armatur lika som i ordersal (205).

Vägg  Grön avskärmande vägg. Vit neder- och överdel, grått fält i  
  mitten. Aluminiumlister för upphängning.

Dörr  Trä, grön

Fast inredning Griffeltavla

Övrig inredning  Vita bord, röda stolar. Gult kassaskåp. 

Hus B, våning 1

Rum 301, hall
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor. Ventilationsrör blåmålade. Rektangulära  
	 	 armaturer	med	avbländande	raster.	Rund	armatur	med	frostad		
  plastskärm. 

Vägg	 	 Betong,	orange

Dörr  Trä, orange till trapphall (401). 

Fast inredning Skåp för förvaring, grå och grönt. Askkopp på vägg i gul plast. 

Övrig inredning		 Vitt	bord

Rum 302, städ  
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak	 	 Betong,	vit

Vägg	 	 Betong,	orange

Dörr  Trä, orange

Fast inredning Vita elfahyllor

Rum 303, teknik
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg	 	 Betong,	vit

Dörr  Trä, vit. Orange på insidan.
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Rum 304, korridor
Golv  Grå textilplattor

Tak		 	 Betong,	vitt

Vägg  Betong, orange nederdel, vit överdel. Aluminiumlister döljer  
  skarvar. Vita mineralullsplattor. Vita armaturer i metall mellan  
  varje dörr.

Dörr  Trä, orange nederdel, vit överdel på utsidan. Orange på insidan.  
  Nödutgång i slutet av korridoren, röd ståldörr.

Fast inredning Gula askkoppar på väggen. 2 st högtalare.

Rum 305, 307, 309, 321, 313, 315, 316, 318, sovrum
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gröna mineralullsplattor. Rund armatur med frostad plast.  
  Längs taket finns en grå list som döljer kablage. 

Vägg  Betong, grön. Aluminiumlister döljer skarvar.

Dörr  Trä, grön på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Gula stålsängar med vita sänglampor i plast, under dessa finns  
  gula förvaringslådor i plåt. Nät för förvaring på väggen. 2 st  
  hängare i trä med stålkrokar. 
	
Rum 306, 314, 317, sovrum 
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Gröna mineralullsplattor. Runda armaturer med frostad   
  plastskärm. 

Vägg  Betong, grön. Några armaturer lika som i korridoren.

Dörr  Trä, grön på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast inredning Längst in ett större rum med 4 st gula trevånings stålsängar.  
  Närmast korridoren två rum som delas av med väggar och  
  gröna draperier. Två trevåningssängar i varje avdelat rum. Gula  
  förvaringslådor i plåt under nedersta sängarna. Klädhängare i  
  trä med stålkrokar mellan sängarna. Ventilationsrör i tak och  
  längs golv blåmålade. 

Rum 308, duschrum och toalett damer
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plastmatta som en uppdragen sockel.
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Tak  Betong, blå. Runda och rektangulära armaturer med frostad  
  plastskärm. Ovanför speglar mindre rektangulära. 

Vägg  Betong, blå med aluminiumlister som döljer skarvar. 

Dörr  Trä, blå på utsidan. Orange nederdel, vit underdel på insidan.

Fast inredning 	 3	st	toaletter	bakom	vita	skärmväggar.	5	st	handfat	med	vit		
  plastskiva ovanför. 2 st duschar med blå duschdraperier.   
  Nätpapperskorgar och blå droppformade tvålpumpar. Hängare  
  i plåt och hängare i trä med stålkrokar. 

Rum 310, förråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak	 	 Betong,	gul

Vägg	 	 Betong,	gul

Dörr  Trä, gul på utsidan. Orange nederdel, vit underdel på insidan.

Fast inredning Elfahyllor

Rum 311, duschrum och toalett herrar
Golv  Grå plastmatta 

Sockel  Grå plastmatta som en uppdragen list

Tak  Betong, blå. Runda armaturer ovanför toalettbåsen, i övriga  
  rummet rektangulära med frostad plastskärm. Ovanför speglar  
	 	 mindre	rektangulära.	

Vägg  Betong, blå

Dörr  Trä, blå på utsidan. Orange nederdel, vit underdel på insidan.

Fast inredning 5 st toaletter bakom vita skärmväggar. 1 st pissoar. 9 st handfat  
  med vit plastskiva ovanför. 2 st duschar med blå duschdraperier  
  framför. Nätpapperskorgar och blå droppformade tvålpumpar.  
  4 st hängare i plåt och 2 st i trä med stålkrokar.

Hus B, våning 2

Rum 401 och 402, trapphall
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor. 

Vägg	 	 Betong,	orange.	2	st	armaturer	med	avbländande	raster.	
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Dörr  Vit dörr i trä med trådglas och sidoljus mot 407. Vit pardörr i
  trä med smalare öppningsbart sidostycke mot 404.

Fast inredning 1 st skåp för förvaring på övre vilplanet. Ledstänger i trä och  
  svart stål.

Rum 403, verkstad
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Betong, vit. Rektangulär armatur med frostad plastskärm. 

Vägg  Betong, gul. Aluminiumlister i två hörn.

Dörr  Trä, gul

Fast	inredning Elfahyllor på den ena väggen. En snickarbänk med blåmålad  
  skiva för upphängning av verktyg etc. Blåmålad ventilation på 
  vägg. En röd stege på väggen leder upp till en branddörr i  
	 	 taket.	

Rum 404, 405 och 406, teknik
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita mineralullsplattor

Vägg	 	 Betong,	vit

Dörr  Trä, vit. I rum 404 orange på insidan.

Rum 407 och 409, korridor
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Rektangulära armaturer med frostad plastskärm.

Vägg	 	 Betong,	orange	nederdel,	vit	överdel.	

Fast	inredning  Krokar för upphängning och hatthyllor längs väggar och i  
	  mitten av rummet av svart- och grönmålad stål. 

Rum 408, dagrum
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plast som döljer kablage.

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
 	 Rektangulära	armaturer	med	avbländande	raster.	3	st	gula		
  nedpendlande armaturer, ”Hinken”.
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Vägg	 	 Betong,	vit	och	grön	

Dörr  Trä, grön på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan.

Fast	inredning Trinettkök i hörn med skåpluckor och lådor av vit laminat med  
  träkant. Diskbänk med ho, kylskåp.

Övrig	inredning		 7	st	bord	med	vit	skiva	i	lackad	laminat	och	svart	träben.		
  Fåtöljer med armstöd och ben i svart trä, klädsel orange och  
  grön. En stereobänk med bardel och plats för skivor. 2 st lösa  
  armaturer i form av klot på mässingsfot. Gul papperskorg.

Rum 410, förråd
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plast

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Rektangulära armaturer med frostad plastskärm.

Vägg  Betong, gul med aluminiumlister som döljer skarvar. 

Dörr  Trä, gul på utsidan. Orange nederdel, vit underdel på insidan. 

Fast	inredning Förvaringsskåp

Rum 411, toalett damer 
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plastmatta som dragits upp som list. 

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.  
  Rund armatur med frostad plastskärm ovan toalettbås. 

Vägg  Betong, blå, ovanför handfaten en vit plastskiva. Vita   
 	 skärmväggar	mellan	toaletterna.	Ovanför	handfat	klotformad		
	 	 armatur.

Dörr  Trä, blå på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan. 

Fast	inredning 2 st toaletter, 2 st handfat. Hängare i trä med järnkrokar.

Rum 412, toalett herrar
Golv  Grå plastmatta

Sockel  Grå plastmatta uppdragen som en list.

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering.

Vägg  Betong, blå, ovanför handfaten en vit plastskiva. Vita   
 	 skärmväggar	mellan	toaletterna.	Ovanför	handfat	klotformad		
	 	 armatur.

Dörr  Trä, blå på utsidan. Orange nederdel, vit överdel på insidan. 
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Fast	inredning   2 st toaletter, 2 st handfat. Hängare i trä med järnkrokar.
	 	 Varmvattenberedare

Rum 413, gamla telerummet
Golv  Grå textilplattor

Sockel  Grå plastlist döljer kablar.

Tak  Vita rektangulära takkassetter i aluminium med hålperforering  
	 	 och	infälld	rektangulär	armatur.

Vägg  Betong, vit med ett brett grått fält i mitten. 

Dörr  Trä, vit med sidoljus och trådglas. 

Fast	inredning Kassaskåp, grått. Nödutgång i golvet med röd ledstång. Skåp i  
  ena väggen med järndörrar och teleutrustning.

Övrig	inredning Kontorsmöbler, blå stolar och träbord. Lösa skiljeväggar klädda  
  med gulorange tyg. Röda papperskorgar. 
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