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Tilfluktsrom

Tilstandsrapport

Vi utarbeider tilstandsrapporter i.h.t. forskriftene ut fra 

gjeldende forskrifter for det året rommet var bygget. 

Vi leverer da også en kalkyle for oppretting av evt. feil og 

mangler. Den blir kun sendt til eiendommens eier.



Tilfluktsrom

Rehabilitering og oppgradering

Vanlige feil og mangler ved et tilfluktsrom 

kan være overmalte og defekte pakninger, 

rust på terskler og dører i ytre barriere, 

manglende driftsinstruks, manglende 

merking, manglende nødlys sentral, 

manglende nødlys, manglende løsutstyr og 

manglende jording der dette er påkrevd 

(mellom dørblad og karm, vent. kanaler. 

hver 25m). Andre feil kan være at ABC filter 

er skadet av fukt (veietest utføres). 

Motorfeil på vifter og nødstrømsaggregat. 

Alt dette og alle disse tjenestene 

kan vi levere.



Tilfluktsrom

Skilting og merking

Skilting av inn- og utganger, nødsamband og nøddusj etc. skal være 

skiltet. Merking i.h.t. driftsinstruks utføres slik at man lett finner 

beredskaps utstyret. Dette gjelder bl.a., alle ventiler, tilfluktsroms-

dører/luker, nødstrøm, krigsventilasjon, overtrykksmåler etc.



Tilfluktsrom

Driftsinstrukser

Ved behov utarbeider vi driftsinstruks for hvert 

enkelt rom og sender kopi til Sivilforsvaret for 

godkjenning og arkivering.

Leveres til kunden i  Størrelse A1-A0 ferdig laminert.

Driftsinstruksen har til oppgave at alle skal kunne 

klargjøre og aktivere tilfluktsrommet i en beredskaps-

situasjon. 



Tilfluktsrom

Service og vedlikehold

Når rommet er i forskriftsmessig stand tilbyr vi en årlig service i.h.t. 

forskriftene og vedlikehold av tilfluktsrommet slik at det ikke forfaller.

Vedlikeholdet innebærer bl.a. smøring av ventiler og dører. Sjekk av 

nødstrøm, sjekk av nødlys, opptelling av løsutstyr, test av overtrykk og 

løpende vedlikehold av rust og ellers forandringer som er gjort med 

tilfluktsrommet som ikke er tillatt… f.eks. kabelgjennomføringer uten 

godkjent gass og trykksikkerhet. 

Vi kontrollerer at alt er merket i henhold til forskriftene. På bildene ser vi at 

filteraggregatene og den væskefylte overtrykksmåleren  mangler merking 

som henviser til pos nr. på driftsinstruksen.

HMS dokumentasjon etter fullført service sendes kun til oppdragsgiver.



Tilfluktsrom

Produktutvikling og produktsalg
Vi jobber hele tiden med produktutvikling med hensyn til å se etter gode og enkle løsninger til beste for sikkerheten og kunden.



Tilfluktsrom

Produktutvikling og produktsalg

• Sjokkventil for luftinntak NOR6019 og NOR6025 er 

videreutviklet bl.a. for sikring av trafoceller og 

tilfluktsrom. 

• Vi leverer alle godkjente produkter som er pålagt i et 

tilfluktsrom. Vi har eget tegningsarkiv for de fleste av 

disse produktene, utviklet i sin tid av Noratom-

Norkontroll AS. Ble siden kjøpt opp av Lier Maskin AS 

og er nå i TP Miljøteknikk AS sitt eie.



Tilfluktsrom

Produktutvikling og produktsalg

Testing av sjokkventil



Tilfluktsrom

Produktutvikling og produktsalg
Montérbare bæresøyler for å støtte opp under tak i tilfluktsrom.



Tilfluktsrom

Produktutvikling og produktsalg

Tettebolt for tetting av hull i vegg, 

og gass- og trykksikring av 

gjennomføring til eksisterende 

kabler som er ført rett gjennom 

ytre barriere. 

Spesialtilpassing av ståldører.

Eksosrør for nødstrømsaggregat.

Gass og trykksikre 

gjennomføringer for rør som føres 

gjennom tilfluktsrom. 

F.eks. avløpsrør.



Tilfluktsrom

Konsulentvirksomhet

Tilstandsrapporter
Rehabilitering og 

oppgradering
Skilting og merking Driftsinstrukser Service og vedlikehold

Produktutvikling og 
produktsalg

Konsulentvirksomhet

Vi bistår med spesialtilpassede 

løsninger «utenom standard». 

For eksempel sikring av uheldige 

gjennomføringer og andre 

uforutsette utfordringer.

Vi bistår med å utarbeide 

søknader til DSB vedr. 

dispensasjoner og slettesøknader. 

Og ellers rådgivning i henhold til 

lover og forskrifter.


