
Fastighetsförvärv



Skyddsrumsspecialisten har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 
1973 och är marknadsledande på skyddsrum i Sverige. Vi har mycket hög 
kompetens inom skyddsrum vilket ger dig en stor trygghet.

Vi arbetar med alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets 
anläggningar. Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare 
ansvarig för att skyddsrummet är i funktionsdugligt skick vilket vi kan hjälpa dig 
med oavsett dina förkunskaper om vilka regler som gäller för skyddsrum.

Att utföra arbeten i skyddsrum ställer hårda kunskapskrav på oss som entreprenör. 
Ett skyddsrum ska uppfylla en mängd säkerhets- och funktionskrav så installationer 
måste vara rätt utförda och rätt material måste användas på rätt sätt. För att du 
som beställare ska vara säker på att allt blir korrekt utfört använder vi endast 
komponenter och arbetssätt som är godkända enligt MSB:s typlösningar.

Vi är verksamma i hela Sverige och är godkända av MSB (SRG-nr 740) för att 
utföra arbeten samt tillhandahålla och tillverka komponenter till skyddsrum.

Lösning vid fastighetsförvärv

1. Skyddsrumsbesiktning 

Skyddsrumsbesiktning är en del av en due diligence som är en arbetsprocess 
och en metod för att samla in och analysera information om skyddsrum inför ett 
fastighetsförvärv eller andra strategiska förändringar. Något som många gånger 
missas vid en due diligence.

2. Förvärv av fastigheten

När man köper en fastighet besiktigar man fastigheten, men kan lätt missa för-
ändringar i skyddsrum som är gjorda under åren i sin fastighet, man skall vara 
skäligt aktsam. Vi säkerställer att skyddsrummet håller skyddsrumsfunktion 
enligt ställda krav från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Tekniska lösningar

För att du som beställare ska vara säker på att allt blir korrekt utfört använder vi 
endast checklistor och arbetssätt som är godkända enligt MSBs skallkrav inklusive 
fotodokumentation. I detta ingår dokumentation av den årliga skyddsrumsservicen
och dokumentation av tidigare åtgärder i skyddsrummet.

4. Ekonomi – budgetkalkyl

Vi tar fram en kalkyl efter besiktningsprotokollet från skyddsrumsbesiktningen.

5. Lagar  

Vi hjälper dig med de lagar och regler som gäller för skyddsrum:

Regel  År

S7    1945

ASKR     1950 - 1954

NSKR    1961 - 1974

TB 74    1974 - 1978

78     1978 - 1992

SR    1992 -

Kontakt Skyddsrumsspecialisten

tel 010-207 01 22 

info@skyddsrumsspecialisten.se 

www.skyddsrumsspecialisten.se

Vi säkerställer att skyddsrummet 
håller sin funktion 


