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Det finns inga för komplicerade uppdrag.
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 professionalism 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. 

SPECIALSANERING

VÅR VARDAG FÖR DIN VARDAG
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

FÖLJ OSS:

Exempel på uppdrag:

550 m tunnelsanering
I en 550 m lång tunnel mellan två reningsverk där 
man pumpat avloppsvatten skulle underhållsarbeten 
utföras. På grund av läckage och avsaknad av el 
kallades Skadeservice in först för saneringsarbete. 
Vi sanerade hela tunneln från slam och grus, 
monterade belysning, kraftkabel och el-stationer, 
så att beställaren själv sedan kunde utföra sitt 
underhållsarbete riskfritt.

Kontaminerat släckvatten
Vid storskaliga bränder går 1000-tals liter vatten åt. 
Släckvatten är ofta giftigt och behöver renas innan 
det återförs i naturen. Efter en storbrand i Norrköping 
på en järn och skrotanläggning renade vi 65oo kubik 
släckvatten genom att pumpa det genom vår på plats 
byggda reningsanläggning. Efter godkänt provresultat 
från myndigheter kunde vi sedan återföra vattnet till 
naturen.

Sanering av bergrum
Vad som började med en enkel provtagning slutade 
i ett tre år långt uppdrag. I ett 275x25x25 meter stort 
bergrum fanns vad man trodde ca 300-500 ton olja. 
Skadeservice fick i uppdrag att ta prover för att ta 
reda på exakt vad som fanns i bergrummet och hur 
man på bästa sätt skulle hantera oljan. Det slutade 
med att vi totalsanerade bergrummet, tre år senare 
hade vi pumpat upp drygt 6000 ton olja med för just 
denna plats specialbyggda maskiner/oljeskimmers.

Cisternsanering
Skadeservice kallades in för att sanera en 5000 kubik 
cistern från bitumen (asfaltsklister). Ca 40 ton 
bitumen var kvar i tanken som skulle tömmas, tvättas, 
repareras och besiktigas. Det krävs extremt höga 
temperaturer får att få bitumen flytande. De stora 
massorna värmdes och pumpades ut med hjälp av 
membranpumpar, de sista på botten tvättades ut.

Kort sagt, vi gör allt mellan himmel och jord och 
lite till. Ring oss och fråga - vi löser det mesta och 
ger svar direkt!
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