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Katastrofberedskap, översvämning och invallning
Det finns de uppenbara hjältarna i samhället, när vi andra springer för livet möter de faran. Men när 
räddningstjänsten lämnat platsen tar nya hjältar vid. De har ett långt, hårt och ofta riskfyllt arbete framför 
sig. Bit för bit återställer de vad som just varit ödelagt. De är de dolda hjältarna som ger dig din vardag 
tillbaka. Vi på Skadeservice är just de dolda hjältarna. För oss är din vardag värd att kämpa för. Vårt mål är 
att du ska få den tillbaka så fort som möjligt efter att olyckan varit framme.

Vi återställer vardagen!

BEREDSKAP

VÅR VARDAG FÖR DIN VARDAG

VI STÅR 
REDO

SÅ DU KAN 
NJUTA

Det är vår paroll.
Det innebär kort och gott att vi återställer vardagen, så att ni kan leva!



Varmt välkommen till oss!
www.skadeservice.se│Växel 010-155 61 00

Katastrofresurser och utrustning:

FÖLJ OSS:

 Eldrivna pumpar, kapacitet 100 l/m till 30 000 l/m.

 Pumpar drivna med bensin/diesel med kapacitet 
250 l/m till 6 000 l/m.

 Slangar, kopplingar och tillbehör.

 El-centraler och kablar.

 Elverk med kapacitet från 2 till 450 Kwa.

 Olika typer av barriär för invallning med 
dämningshöjd upp till 120 cm.

 Storsäck

 Välutbildad personal

 Flertalet bredskapsdepåer i landet

 Länspumpar

 Översvämningsbarriärer

 Gabioner

 Mobilt reningsverk

 Lastväxlarbilar

 Containrar

Skadeservice AB har resurser för all typ av katastrofberedskap. 
Vi har högsta beredskap för hantering av höga flöden och 
översvämningar. Sanering efter olje- och kemikalieutsläpp, samt 
omhändertagande av släckvatten efter storskalig brand.

Vi har mångårig erfarenhet av denna typ av uppdrag. Med 
depåer spridda över landet kan vi vara etablerade inom några få 
timmar.

Skadeservice har pumpar för alla situationer. Våra pumpar har 
kapacitet från 0,5 m³ till 30 m³ per minut. Vi kan till exempel 
vara behjälpliga vid storbränder. Med våra resurser kan vi enkelt 
leverera vatten, vi har 1000-tals meter slang, kopplingar, elverk 
samt högtryckspumpar på upp till 12 bar. Våra brandpumpar har 
kapacitet på upp till 10.000 liter/minut.

Vi har dränkbara avloppspumpar som pumpar upp till 
18.000 liter/minut. Det kan jämföras med att en sådan pump 
kan tömma en normalstor villapool på ca 1 minut! Våra pumpar 
drivs antingen med el eller drivmedel och är konstruerade för att 
klara slampumpning. Vi kan klara olika typer av invallning med 
hjälp av barriär i olika dämningshöjder.

Vi kan sanera olja i både vatten och mark. I utrustningen 
ingår EX pumpar, monopumpar, länsor, absorbenter och 
saneringsmedel. Transporterna sköter vi med egna ADR fordon. 
Vi har även egna kranbilar, då det behövs.

För rening av vatten efter skada har vi filter och settlings-
anläggningar. I vår beredskap finns tätningsutrustning för att täta 
rör- och cisternläckage. Vi har även tankar för mellanlagring och 
förvaring.

För att klara strömförsörjningen finns egna elverk där tillgång till 
elnätet saknas eller är utslaget.

All vår beredskapsutrustning är lastad i containers för omedelbar 
transport, vi har egna transportfordon.

Ta gärna kontakt med oss för genomgång och planering av er 
situation och vad som kan göras i förebyggande syfte och avtala 
om garanterade insatser vid eventuella problem. Vi nås dygnet 
runt, årets alla dagar på tel: 010 155 61 00. 

Vår styrka och det som gör oss unika är att vi snabbt kan skaffa 
fram den utrustnings som krävs i tillräcklig mängd och snabbt få 
allt på plats tack vara våra beredskapsdepåer.

Mobilt reningsverk på plats vid
eftersläckningsarbete.

Skadeservice specialbyggda oljeskimmer,
tar upp 12 ton / timma.

Eldriven pump med kapacitet på
30.000 minutliter.
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