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5:32 Kontroll av ändringsåtgärder 
 
Enligt förordningen om skyddsrum skall Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap föra register över samtliga skyddsrum. 
Myndigheten skall också förvissa sig om att skyddsrummens 
skyddsförmåga är tillfredsställande. Följande utförande godtas: 
 
Förändringsåtgärder i skyddsrum är tillåtet under förutsättning att 
åtgärderna inte försämrar skyddsrummets skyddsförmåga. Att så 
inte blir fallet skall kontrolleras samt registreras i Skyddsrums-
registret hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För 
att en ändring i skyddsrummets utförande eller utrustning inte 
skall betraktas som ett otillåtet ingrepp skall följande vara upp-
fyllt. 
 
Förändringsarbetet skall så långt möjligt följa typlösningar ut-
givna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet 
skall, om inte annat framgår av tillämpad typlösning, kontrolleras 
och intygas av en skyddsrumssakkunnig enligt SR 1:31. Byggna-
dens ägare skall före påbörjande av ändringsarbetet genom den 
skyddsrumssakkunnige försäkra sig om ett korrekt utförande av 
avsedd ändring. Först när den sakkunnige gett klartecken kan ar-
betet påbörjas och när arbetet är slutfört skall detta kontrolleras 
och intygas av den sakkunnige genom ett s.k. skyddsrumsintyg. 
 
För att skyddsrumsintyg skall kunna utfärdas skall det ha kon-
staterats att det utförda arbetet har följt ett godtaget utförande och 
att utrymmets skyddsförmåga bibehållits. Den sakkunnige skall 
lämna skyddsrumsintyget till fastighetsägaren samt registrera åt-
gärderna hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Skyddsrumsintyget utgör underlag för att myndigheten vid en 
framtida kontroll av skyddsrummets underhåll skall kunna kon-
statera att ändringen inte är ett otillåtet ingrepp. 
 
Skyddsrumsintyget skall upprättas enligt mall som fastställts av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Genomförandet 
framgår av tabell 5:32a. 
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Tabell 5:32a. Rollfördelning vid förändringsarbete 
 
 
Moment 

 
Innan arbetet 

påbörjas 

 
Under 

arbetets gång

 
När arbetet är 

slutfört 
 
Byggherren anlitar en 
skyddsrumssakkunnig 

 
X 

  

 
Skyddsrumssakkunnig godkänner 
valda typlösningar 

 
X 

  

 
Skyddsrumssakkunnig godkänner 
ev. avsteg från typlösningar 

 
X 

  

 
Skyddsrumssakkunnig godkänner 
ev. projekteringshandlingar 

 
X 

  

 
Byggherren utför angiven 
egenkontroll 

  
X 

 

 
Skyddsrumssakkunnig 
kontrollerar utförande 

  
X 

 

 
Skyddsrumssakkunnig gör en 
statuskontroll av skyddsrummet 

   
X 

 
Skyddsrumssakkunnig utfärdar 
skyddsrumsintyg 
 

   
X 

 
 
När så erfordras skall skyddsrummets iordningställanderitning 
och övriga handlingar anpassas till ändringen. Kravet på läsbar-
het och beständighet innebär normalt att en ny ritning då måste 
upprättas som ersättning till den tidigare. Revideringen skall ske 
med beaktande av de krav som gäller för upprättande av iord-
ningställanderitning enligt SR 4:44. 
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