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Tre affärsområden 
- med kundfokus
Skadetekniks organisation bygger på tre 
affärsområden vilka speglar vår kund-
struktur och skapar ett tydligt kundfokus 
och effektivt arbetssätt.
Våra affärsområden Fastighet, Industri 
och Mark&Miljö ger möjlighet till verk-
ningsfulla helhetslösningar och värdefull 
detaljkunskap. Genom att länka samman 
dessa områden kan vi erbjuda ett brett ut-
bud av tjänster.  

Affärsområde : Fastighet
Vi är idag ett av Sveriges mest anlitade 
saneringsföretag och en komplett partner 
för alla typer av skadehantering, sanering 
och räddning av restvärden. Oavsett om 
det är en plötslig händelse eller planerade 
förändringar av fastigheten tar vi ett hel-
hetsansvar för varje del i kedjan. 

Affärsområde : Industri
Skadeteknik Sverige AB erbjuder en pro-
fessionell industrisanering med hänsyn 
både till personal, pågående verksamhet 

och miljön oavsett vilken inriktning 
företaget har. Vår personal har den utbild-
ning och kompetens som krävs för en sä-
ker och korrekt utförd sanering med full 
kapacitet. Självfallet arbetar vi även med 
förebyggande underhåll. 

Affärsområde : Mark& Miljö
Vi har byggt upp en bred och gedigen 
erfarenhet när det gäller att genomföra en 
miljöriktig sanering i mark och vatten. Med 
full kompetens och tillgång till de resurser 
som är nödvändiga utför vi sanering av 
alla slags olje- och kemikalieföroreningar 
och vi åtar oss uppdrag som innebär PCB-
inventering med påföljande PCB-sanering 
och avfallshantering.
Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi 
även kan erbjuda miljöinventeringar både 
för fastigheter, mark och olika typer av 
inomhusmiljöer. 

Skadeteknik har besiktigat, samordnat, 
sanerat och återställt sedan 1989.

Petter Dahl - vår platschef i Örebro
Kompetent problemlösare
Vår platschef i Örebro Petter Dahl  har 
ett stort friluftsintresse och är en hängi-
ven sportfiskare. Han anser att naturen 
och miljön är något vi alla ska vara rädda 
om. Vi måste komma ihåg att vi bara lånat 
miljön och ska lämna den vidare till nästa 
generation, säger Petter Dahl.

Erfaren problemlösare
Han gillar sitt jobb som han finner utma-
nande eftersom varje saneringsuppdrag 
är unikt. Hans gedigna kompetens har 
gjort honom till en bra problemlösare. 
Inget uppdrag är det andra likt, säger 
Petter,  och det finns inga färdiga mallar 
för hur ett uppdrag ska genomföras. Men 
det finns alltid lösningar, oavsett var eller 
vad som ska saneras! Vårt breda utbud av 
tjänster gör oss dessutom till en komplett 
saneringspartner i alla läge.

Ekonomiskt försvarbara lösningar
Vårt mål är alltid att den plats eller fast-
ighet som vi sanerar ska återgå till nor-
maltillstånd, fortsätter Petter, oavsett om 
det gäller inomhusmiljö eller att återställa 
en fastighet. Kunden ska alltid känna sig 
trygg med vårt arbete och veta att vi räd-
dar restvärden som reducerar kostnader.
Petter Dahl har jobbat mer än 14 år på 

Skadeteknik och han prioriterar att jobba 
nära kunden, vara på plats och finna pris-
värda lösningar som är både ekonomiskt 
försvarbara och värnar miljön. 

Fullständig miljöinventering är viktigt
Petter Dahl berättar stolt om all den kom-
petens som finns inom Skadeteknik. Det 
samlade kunnandet hos kollegorna fram-
håller han som oerhört viktigt vid alla typer 
av jobb, inte minst vid en miljöinventering 
av en fastighet inför en förändring eller när 
något problem har uppstått. En fullständig 
miljöinventering, säger Petter Dahl, är vik-
tig för de som ska jobba i fastigheten. Det 
måste kännas säkert för alla yrkesgrupper. 
Det är ofta PCB och asbest som måste sa-
neras, men det finns många gånger även 
annat som vi får ta hand om innan en fast-
ighet kan byggas om eller rivas.

IRONMAN är en triathlon-
tävling som täcker 3,86 km 
simning, 180,2 km cykling 
och 42195 m (ett maraton) 
löpning. Den mest kända 
av dessa tävlingar är IRON-
MAN WM som hålls på 
Hawaii varje år där endast 
de bästa får vara med.  
Skadetekniks fukttekniker 
Jakob Karlsson kvalade 
in efter en grym insats på 
IRONMAN  Kalmar i au-
gusti med tiden 09:18:48! 
Med den tiden blev han 2:a i 
sin Age Group  och fick möj-
ligheten att endast två måna-
der senare resa till Hawaii.
I tufft tropiskt klimat med 
35° värme genomförde 
Jakob Karlsson IRONMAN 
WM med tiden 10:09:48. 
En tuff fukttekniker som 
ingenting är omöjligt för!

Tack för hjälpen 
med vår kundenkät!
Vi på Skadeteknik är både 
stolta och glada för att vårt 
goda betyg i den årliga kund-
undersökning! Vår strä-
van är naturligtvis att våra 
kunder alltid ska känna sig 
nöjda med oss som samar-
betspartner och därmed vara 
lojala kunder. Att vi fick be-
tyg ”Mycket Bra” på de två 
mätningarna Nöjd-Kund 
och Lojal-Kund gör att vi 
känner oss inspirerade att bli 
ännu bättre! 
Tack till alla er som fyllde 
i vår kundenkät - nu ser vi 
framemot att fortsätta vara 
våra kunders självklara 
förstahandsval för alla typer 
av saneringsuppdrag.

Nöjd fiskare med en 7,5 kilos gös

Jakob Karlsson
Fukttekniker & IRONMAN
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