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

Vilka är vi?
Skadeservice är saneringsföretaget som över de 40 åren vi funnits gått från att hantera 
skada till att också erbjuda service. Våra tjänster sprider sig i allt från fastighetsjour, till 
städ, rivningar och saneringar, transporttjänster och byggservice. Tillsammans bildar alla 
våra arbetsområden en helhet för våra kunder.

Affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda alla våra kunder kvalitativa, miljöanpassade och för varje tillfälle skräddarsydda 
kostnadseffektiva tjänster och produkter. Detta sker efter genomgång av varje enskild situation och kunds behov.

Vem är vi till för?
Vår verksamhet riktar sig till företag, försäkringsbolag, rederier, statliga verk och myndigheter, kommuner, 
landsting, fastighetsbolag och privatpersoner i hela Sverige. 

Skadeservice har erfarenhet från vitt skilda uppdrag både vad gäller uppdragstyp och omfattning. Vi 
erbjuder ett brett utbud av tjänster inom sanering, rivning, bygg, återställning, katastrofberedskap, dykning, 
avloppsunderhåll och översvämningar. Vi har även en omfattande maskinpark med uthyrning.

Vår styrka och det som gör oss unika är att vi snabbt kan skaffa fram de resurser och den utrustning som 
krävs, i tillräcklig mängd och snabbt få allt på plats tack vare våra beredskapsdepåer, se karta. 
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Sanering
Skadeservice AB utför sanering av olja, PCB, klotter, asbest och andra miljöfarliga ämnen. Vi skräddarsyr 
avtal med olika typer av verksamheter för sanering om olycka inträffar.

Hus och anläggningar som drabbas av brand-, vatten-, eller avloppsskada saneras och återställs. Om så 
krävs rivs skadad del eller hela fastigheter och återställs till ursprungligt skick. Lösöret tas om hand, saneras 
samt magasineras vid behov och återförs när återställningen är klar. 

Vi högtryckstvättar med miljövänliga tvättvätskor med het eller kallvattentvätt. Vi har kunskap i att rengöra 
utan att förstöra. Till exempel fasader, klotter, cisterner, tunnlar och mark.

Resurser och utrustning för sanering:

 Oljeskimmer, för upptagning av olja ur vatten

 Bioreaktor, reningsanläggning för biologisk 
nedbrytning av föroreningar med hjälp av 
mikroorganismer

 Fullständig utrustning för hantering av miljöfarligt 
avfall, asbest, PCB och liknande

 Settlingsanläggningar för rening av vatten

 Fordon och utrustning för upptagning, transport 
och rengöring

 Sanering och återställning efter brand, vatten 
och avloppsskada

 ADR-bilar

 Kompletta enheter för kemikaliesanering 
inklusive personlig skyddsutrustning

 Avfuktningsutrustning

 Utrustning för återställande och 
restvärdesräddning efter brand- och rökskada

 Oljeavskiljare och länsar

 Specialutrustade fordon för neutralisering eller 
inkapsling av kemikalier

 Containrar

 Högtryckstvättar

 Välutbildad personal

 Beredskapsdepåer i hela landet

Specialsanering
Tack vare vår unika kunskap och maskinella styrka kan vi åta oss de riktigt svåra uppdragen. Skadeservice 
gör många insatser i samhället, som ingen annan vill, kan eller har behörighet och kunskap att utföra. Vi har 
en väl utvecklad och pålitlig proffessionalism när det handlar om katastrofer, översvämningar, oljeutsläpp 
eller farliga kemikalier som läckt ut. Företaget har både personal med rätt kompetens och rätt utrustning. 
Dessutom har vi högsta beredskap och uppfinningsrikedom. 



Katastrofberedskap, översvämning och invallning
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.

Vi har pumpar med kapacitet från 0,5 m³ till 30 m³ per minut, dränkbara pumpar, brandpumpar och pumpar 
konstruerade för slampumpning. Vi klarar alla olika typer av invallning med hjälp av barriärer med olika 
dämningshöjder, storsäck med mera.

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.

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

Katastrofresurser och utrustning:

 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 190 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



Rivning
Skadeservice AB utför all slags rivning i alla typer 
av fastigheter och miljöer. Vi har specialiserad 
maskinpark för att maximalt effektivisera 
rivningsarbetet.

Vi erbjuder en komplett rivningstjänst inklusive 
håltagning och sågning, borttransport och 
omhändertagande av rivningsmassor.

Allt avfall sorteras för att minimera miljöbelastning. 
Genom återvinning sparas materiella resurser och 
pengar. Vi har egen sorteringsplatta för att maximalt 
kunna återvinna material.

Exempel på byggtjänster:

 Om- och tillbyggnader 

 Takarbeten

 Fasadbyten och fönsterbyten

 Måleri

 Rörmokeri

 Golvläggning

 Badrum- & köksrenovering

 Garage / carport

 Attefallshus

 Altanbyggnation

Byggservice
Vi förvandlar skador från den värsta katastrofen 
till ursprungligt skick och oftast bättre genom 
återställning. Vår egen byggservice samt 
auktoriserade samarbetspartners sköter 
återställning efter sanering.

Vi utför även all slags ny, om och tillbyggnad till 
privatpersoner, företag och försäkringsbolag. 
Självklart hjälper vi dig med ROT-avdrag.

Fastighetsjour
Skadeservice AB erbjuder fastighetsjour dygnet 
runt. Våra kunder är kommunala bostadsbolag, 
privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 
Vi är anslutna till SOS Alarm-Sverige AB och finns 
på så sätt tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Med våra fullt utrustade jourbilar och utbildad 
personal som ingår i vår jourstyrka hanterar vi 
alla förekommande fel i en fastighet. Vi utför även 
störningsjour så som tillsägelse vid ljudnivå utöver 
det normala.



Städtjänster
Skadeservice AB erbjuder en rad olika typer av 
städtjänster. Vi kan hjälpa till vid såväl flyttstädning 
som vid städning och hantering av lösöre vid skada. 
Vi erbjuder även stugtillsyn efter skräddarsydda 
önskemål.

Självklart erbjuder vi RUT-avdrag.

Vi utför till exempel:

 Flytt, villa/lägenhets och renoveringsstäd

 Kontorsstäd / butiksstäd / hemstäd

 Byggstäd

 Mattrengöring med maskin

 Fönstertvätt

 Hantering av lösöre efter all typ av skada

 Golvvård och golvvårdsbehandlingar

Vi utför följande typer av transporter:

 Maskintransporter

 Containertransporter, 3-40 m3

 Vattentankar

 Kranflak

 Storsäckssystem för sopsortering

 Kranlyft med krok & gripskopa

Tryck, spol & sug
Vi utför spolning och sugning av avlopp vid 
akuta stopp, underhållsspolningar av stammar 
och markledningar, högtrycksspolning och 
rörinspektioner inklusive dokumentation för att 
kartlägga orsak till skada eller stopp i ledningar. 
Vi har dygnet runt jour, det vill säga är beredda 
dygnet runt med personal, fordon och utrustning. 
Vi kan transportera olja, kemikalier o.d. i ADR bil. Vi 
transporterar även vatten till dricksvattenbrunnar, 
och pooler.

Med våra sugbilar suger vi bl.a.:

Transport & containers
Vi erbjuder våra kunder transport och 
containerservice. Skadeservice hyr ut sop- och 
förrådscontainrar, tömmer och transporterar.

 sand

 makadam

 jord

 borrkax

 aska

 spannmål

 plast

 vatten

 slam

 flis

 isolering

 betongkross

 löv

 glaskross



Avfuktare
Avfuktningsutrustningar samt utrustningar för 
avjonisering och fogbehandling vid dålig lukt.

Oljeupptagare/skimmers
För automatiserad upptagning av oljor på vatten 
och land.

Skylift
Skyliftar med upp till 18 meters arbetshöjd samt 
saxliftar upp till 8 m arbetshöjd

Last- & grävmaskiner
I varierande storlek. 

Terrängfordon
Bandvagnar och fyrhjulingar för terrängtransporter, 
båtar för utläggning av länsor m.m.

Uthyrning
De vanligaste förekommande bygg- och 
industriverktygen. Björnpumpar finns till uthyrning 
eller försäljning.

Övriga maskiner & fordon
Skadeservice AB har en omfattande maskin och fordonspark för omedelbara insatser vid akuta 
katastroflägen. Vi har maskinuthyrning av t.ex. bygg- och trädgårdsmaskiner, avfuktare och pumpar.

Utrustningen består av:

 Kemdräkter

 Andningsaggregat

 Tätningsutrustning

 Pumpar

 Röksug

 Kemikalier för neutralisering och inkapsling

 Skuminjektorer

 Släckare

 Indikeringsutrustning

Kem- & vattendyk
För att minimera inställelsetiden vid kemiska 
miljöskador har vi utrustning färdigställd i akutbil för 
en omedelbar insats. Personalen är specialutbildad 
för denna typ av uppdrag.

Vi utför även vattendyk, både arbetsdyk och 
räddningsdyk. Dessutom kan vi besiktiga kajer.
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