Ombyggnation skyddsrum

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.

Att fastigheter måste
genomgå nödvändiga
ombyggnationer är
ofrånkomligt.
Det viktiga är att det blir
rätt från början.

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.

Myndigheten ökar sina tillsyner av skyddsrum
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB har under de senaste fem åren ökat
medvetenheten om skyddsrum genom att öka antalet besök i fastigheter med skyddsrum.

Ombyggnationer är vanligt
Tillgång till skyddsrum ska ses som en försäkring som samhället tecknat för medborgarna
och syftet är då inte att skyddsrummen ska behöva komma till användning. Om så ändå blir
fallet ska de enligt lagen om skyddsrum kunna skydda mot de vapenverkningar som kan
antas komma till användning i krig.

Vid en ombyggnation kan skyddsförmågan blivit försämrad
Att en fastighet måste genomgå nödvändiga ombyggnationer är ofrånkomligt. Det
viktiga är att det blir rätt från början för att undvika att slutkostnaden blir mångdubbelt
högre än vad man räknat med. Dessutom kan skyddet ha blivit försämrat vid ombyggnad
eller renoveringar.
Under åren så har troligtvis flera olika ingrepp gjorts i fastigheten som kan ha påverkat
skyddsrummets status. Exempel på detta kan vara ny belysning med rörelsedetektorer,
bredbandsdragningar och stambyten. Det kan också röra sig om större ombyggnationer
där skyddsrummet används som gym, tvättstuga, förrådsutrymmen eller annan verksamhet.

Fastighetsägarens ansvar gällande skyddsrum
Regelbundet underhåll av skyddsrummet säkerställer möjligheten att regelbundet fånga upp eventuella felaktiga ingrepp gjorda i skyddsrummet så att
ansvarig entreprenör får stå för kostnaden att göra om arbetet. Många
renoveringar avgör om en händelse blir dyr eller billig när skadan inträffar.
Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig
för att det är i funktionsdugligt skick och att det kan återställas till ett
fungerande skyddsrum inom 48 timmar vid en krissituation.
I Lag (2006:545) om skyddsrum. 1 § finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas.

Lösning vid ombyggnation med kostnadsförslag
Problemfritt skyddsrum vid ombyggnation.

• Vi tar fram åtgärdspaket tillsammans med er efter att tagit del av era
ombyggnationsplaner. Vi återrapporterar med ett kostnadsförslag samt
åtgärdslista till ansvarig kontaktperson på företaget och samordnar alla
discipliner i entreprenaden.

• När arbetet är klart så ser vi till att ni och MSB får samtliga certifikat,
besiktningsprotokoll och intyg vilka intygar att skyddsrummet är i
funktionsdugligt skick.

• Vi håller kontakt med kontrollanten från MSB och säkerställer att alla
papper skickas in i tid.

• Vi hjälper till med rådgivning och en bättre långsiktig budgetkontroll för
ditt skyddsrum.

Kontakt Skyddsrumsspecialisten
tel 010-207 01 22
info@skyddsrumsspecialisten.se
www.skyddsrumsspecialisten.se

