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Jour dygnet runt sedan 1989

AFFÄRSOMRÅDE : INDUSTRI skadeteknik.se

Skadeteknik Sverige AB erbjuder en professionell industrisanering med 
hänsyn både till personal, pågående verksamhet och miljön oavsett vilken 
inriktning företaget har. Vår personal har den utbildning och kompetens 
som krävs samt tillgång till alla de resurser som behövs för en säker och 
korrekt utförd sanering. Självfallet arbetar vi även med förebyggande 
underhåll. 
Vi har sanerat alla typer av industrier sedan 1989. 
Inom vårt affärsområde Industri erbjuder vi ett brett utbud av tjänster. 

SKADETEKNIK SANERAR 
FÖR EFFEKTIVARE PRODUKTION

Industrisanering
En ren industrilokal skapar bättre arbetsmiljö och 
minimerar hälsoriskerna samt förebygger brandriskerna. 
Dessutom reduceras kostsamma driftstopp vilket bidrar 
till en effektivare verksamhet. 
Vi utför högtrycksrengöring, vacuumsugning, golv- och 
betongsanering, kemikaliesanering och mycket mer. 
Skadeteknik industrisanerar från golv till tak med 
minimal störning för företagets anställda och dess 
verksamhet.

När något har hänt
Inom all produktion kan något hända som gör att 
kemikalier, lösningsmedel, tryckfärger, läkemedel 
eller annat kommer ut där det inte borde vara. Dessa 
typer av uppdrag är ofta akuta. Det kan vara att 
sanera produktionslokaler, lager och andra utrymmen 
där det finns risk för miljön och personalens hälsa. 
Vår inventering ger oss ett beslutsunderlag för rätt 
åtgärder men också för vilken myndighetshantering 
och dokumentation som krävs. Saneringsarbetet utförs 
snarast och under full kontroll.

Förebyggande underhåll
En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet, 
bättre arbetsmiljö, minimerar hälsoriskerna, förebygger 
brandrisker och reducerar kostsamma störningar och 
driftstopp. Skadeteknik erbjuder förebyggande underhåll 
med all expertkunskap och erfarenhet som är nödvändig 
för att göra en korrekt åtgärdsbedömning, vilket skapar 
en trygghet för kunden oavsett vilken typ av verksamhet 
det gäller.

Kostnadsfri åtgärdsanalys
Skadeteknik Sverige AB erbjuder en kostnadsfri 
åtgärdsanalys. Tillsammans med er inventerar vi 
er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som 
möjliggör en ökad effektivitet i företaget och förhindrar 
kostsamma driftstopp. Vi gör en noggrann översyn 
av anläggningen och dokumenterar vad som behöver 
åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare 
verksamhet.

Isblästring
Vi arbetar med ett stort antal metoder och tar hela 
tiden till oss aktuell teknik. Torrisblästring är en relativt 
ny metod för en effektiv rengöring av byggnadsdelar, 
maskiner, mindre detaljer och mycket mer.
Metoden är synnerligen bra ur ett miljöperspektiv 
eftersom den är helt torr och ger inga restprodukter. Det 
enda avfallet är den ursprungliga föroreningen som vi 
självfallet tar hand om på ett miljösäkert sätt. 
Isblästring är dessutom tidsbesparande och därmed 
kostnadseffektiv.



Tre affärsområden - med kundfokus
Skadeteknik är Sveriges starkaste familjeägda saneringsföretag.
Vår organisation bygger på tre affärsområden vilka speglar vår 
kundstruktur och skapar ett tydligt kundfokus och effektivare 
arbetssätt. 
Våra affärsområden Fastighet, Industri och Mark&Miljö ger 
möjlighet till verkningsfulla helhetslösningar och värdefull 
detaljkunskap. Genom att länka samman dessa områden kan vi 
erbjuda ett brett utbud av tjänster.  

Kundtrygghet
Vårt fokus är alltid att tillsammans med kunden hitta optimala 
problemlösningar som ger trygghet och värnar miljön. Vår samlade 
erfarenhet skapar en gedigen kunskap oavsett vad som ska saneras 
eller var arbetet ska utföras. 
Bland våra kunder runt om i Sverige finns alla de stora 
försäkringsbolagen, restvärdesledare inom räddningstjänsten, 
fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, byggföretag, industrier, 
kommuner och privatpersoner. 

Helthetsansvar ger kvalitet
Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar. 
Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering 
till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög 
tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla 
och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan. 

Jour dygnet runt sedan 1989
Självfallet har vi har beredskap dygnet runt årets alla dagar. 
Oavsett vad som hänt - finner vi en optimal lösning med både 
miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!

ÖREBRO
Skadeteknik Sverige AB
Nastagatan 15  
702 27 Örebro  
Tel: 010 470 67 00

STOCKHOLM
Skadeteknik Sverige AB
Slipstensvägen 11 
142 50 Skogås
Tel: 010 470 67 00

KARLSTAD
Skadeteknik Sverige AB
Gräsdalsgatan 9A 
653 43 Karlstad 
Tel: 010 470 67 00 

KARLSKOGA
Skadeteknik Sverige AB
Gymnasistgatan 3
691 41 Karlskoga 
Tel: 010 470 67 00

NYKÖPING
Skadeteknik Sverige AB 
Materialvägen 1  
611 45 Nyköping  
Tel: 010 470 67 00

JÖNKÖPING
Skadeteknik Sverige AB 
Instrumentvägen 9  
553 02 Jönköping  
Tel: 010 470 67 00

TRANÅS
Skadeteknik Sverige AB 
Instrumentvägen 9  
553 02 Jönköping  
Tel: 010 470 67 00
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