
Service- och underhållsavtal 
av skyddsrum



Sedan starten 1923 har HSB gått i framkant för nya innovativa lösningar i bostäder där 
bekvämlighet, trivsel och funktionalitet går hand i hand. Därför har spaning mot framtidens 
boende alltid stått på HSBs agenda. HSB Skåne har nu valt att ta ytterligare ett steg i sitt 
kvalitetstänk angående skyddsrum och har därmed skrivit samarbetsavtal med Skydds-
rumsspecialisten. Nu har samtliga  HSB Skånes föreningar möjlighet att upphandla 
skyddsrumstjänster runt om i Skåne av en av HSB utvald leverantör – 
Skyddsrumsspecialisten.

Skyddsrumsspecialisten är marknadsledande inom skyddsrum i Sverige. Vi har byggt, 
renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973, vilket ger dig stor trygghet när du väljer 
att anlita oss. Skyddsrumsspecialisten är certifierade av MSB, Myndigheten för Säkerhet 
och Beredskap, med SGR-nummer 740.

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 vlka 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 enlig Lag (2006:545) om skyddsrum. 1 § I denna lag 
finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas.

HSB Skåne i 
samarbete med 
Skyddsrumsspecialisten



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.

___________________________________________________________________________________

Vi på HSB Skåne är en medlemsägd organisation och en del av Sveriges största bostadskooperation. 
Med 100 år i branschen kan vi använda vår erfarenhet och vår kunskap till att skapa en bekvämare 
vardag för dig som kund. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre 
förutsättningar och villkor för boendet och de boende. Vi tror på innovativa och hållbara lösningar som 
driver samhället framåt, idag och i framtiden. Vi kan erbjuda dig förvaltnings- och specialisttjänster med en 
kompetens som är unik i Sverige. Med närmare 100 år i branschen vet vi vad som krävs för att underlätta 
vardagen för dig som kund. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg i ditt val av leverantör och vara säker 
på att det är en klok investering för säkerhet, trivsel och din fastighets framtida värde.
_________________________________________________________________________________

Kontakt HSB Skåne

Tina Wrentner 
tel 046-210 84 00
tina.wrentner@hsb.se
www. hsb.se/skane

Kontakt Skyddsrumsspecialisten

Abdullah Alzin
tel 070-212 05 94
alzin@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


