
Service- och underhållsavtal 
av skyddsrum



Skyddsrumsspecialisten har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973 och 
är marknadsledande inom befolkningsskydd i Sverige. Vi har mycket hög kompetens inom 
skyddsrum vilket ger dig en stor trygghet. Skyddsrumsspecialisten arbetar enligt alla myn-
dighetskrav, samt efter MSBs regler och förhållningssätt. Vi utför renoveringar, underhåll 
och nyproduktion av skyddsrum. Utöver det erbjuder vi även tjänster, material och expertis 
inom befolkningsskydd. 

Skyddsrumsspecialisten innehar alla nödvändiga certifikat som leverantörer inom befolk-
ningsskydd och ett flertal personer inom företaget är även certifierade som sakkunniga av 
MSB. Vi arbetar med alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets 
anläggningar. Skyddsrumsspecialisten är verksamma i hela Sverige och är godkända av 
MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten samt tillhandahålla och tillverka komponenter till 
skyddsrum.

När man anlitar Skyddsrumsspecialisten kan man förvänta sig en hög service, kvalité och 
en god kompetens. Både civilpersoner och myndigheter kan känna sig trygga med att allt 
är korrekt utfört enligt rådande lagar och regler. 

Besiktning av skyddsrum – ett myndighetskrav

En totalbesiktning av skyddsrummet ger er en bra överblick över vad som bör prioriteras 
och vad som kan samordnas. Statusbesiktningen kopplas till en åtgärdsplan, som ger en 
överblick om vilka åtgärder som är nödvändiga med en kostnadskalkyl.

Ombyggnation av skyddsrum

Att en fastighet måste genomgå nödvändiga ombyggnationer är ofrånkomligt. Det viktiga 
är att det blir rätt från början annars kan det fara iväg och notan bli 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

Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig för att 
det är i funktionsdugligt skick enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 1 § I denna lag 
finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas.

Som fastighetsägare 
är du ansvarig för att 
skyddsrummet är i 
funktionsdugligt skick 



Skyddsrumslösning genom serviceavtal

Regelbundet underhåll av skyddsrummet säkerställer möjligheten att regel-
bundet 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.
Skyddsrumsspecialisten erbjuder förebyggande heltäckande service- och 
underhållsavtal som garanterar att skyddsrumsfunktionen uppfylls enligt 
MSB:s krav. Service- och underhållsavtalet gör det möjligt att i god tid budge-
tera för förebyggande åtgärder.

I service- och underhållsavtal av skyddsrum  ingår underhållsplan enligt MSB:s 
bok SR 15, kapitel 9:12. Se de 25 servicepunkterna på nästa sida. 

Pris för service- och underhållsavtal av skyddsrum
inklusive statusbesiktning första året:
5 000 kronor per år/skyddsrum, exkl moms.

Kontakt Skyddsrumsspecialisten

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



00. Underlag för kontrollens genomförande

01. Skyddsrumsfunktion

02. Luftsluss

03. Skyddsdörr

04. Gastät dörr

05. Genomföring med övertrycksventil

06. Skyddslucka 

07. Gastät lucka 

08. Igensättning för reservutgång

09. Genomföring med skyddsplåt 

10. Skjutbart väggelement 

11. Monterbar pelare 

12. Skyddsrumsstomme 

13. Ventilationsaggregat

14. Tilluftskanal 

15. Övertrycksmätare

16. Toalettutrymme

17. Rörledningar 

18. Avloppsinstallationer 

19. Tappställe och golvbrunn 

20. Uppvärmning

21. Elinstallationer

22. Luftintag i skyddsrummet

23. Utvändigt

24. Skyddsrumsförråd 

25. Inventering av utrustning i skyddsrumsförrådet

Serviceavtalets 25 kontrollpunkter, checklista enligt MSB – SK16.1


