Din kompletta partner
för mark & miljö
– Marksanering
– Oljesanering
– Kemikaliesanering
– PCB-sanering
– Miljöinventering
– Konsulttjänster

AFFÄRSOMRÅDE : MARK & MILJÖ

skadeteknik.se

SKADETEKNIK SANERAR
MARK OCH MILJÖ
Skadeteknik Sverige AB har byggt upp en bred och gedigen erfarenhet när
det gäller att genomföra en miljöriktig sanering i mark och vatten. Vi har
den kompetens och de resurser som är nödvändiga för alla slags olje- och
kemikalieföroreningar. Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi även kan
erbjuda miljöinventeringar både för fastigheter, mark och olika typer av
inomhusmiljöer.
Vi har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989.
Inom vårt affärsområde Mark& Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.

Marksanering

Kemikaliesanering

Planerad eller akut PCB-sanering

Skadeteknik sanerar förorenade områden både
vid akutskador och läckage. Vårt mål är alltid att
saneringsprocessen ska ske på ett kostnadseffektivt
och optimerat sätt, utan någon signifikativ störning av
eventuella verksamheter på platsen.
Vi har tagit fram metoder för sanering och efterbehandling för olika förhållanden och scenarier. Det kan
vara sanering av vattenförande fyllnadsmassor såväl som
under betongplattor.

Uppdrag som rör kemikaliesanering är ofta akuta i
sin natur. Det kan vara att sanera lokaler och andra
utrymmen där kemikalier hanteras eller där det finns
risk för spridning och därmed fara för miljö och hälsa.
Vår inventering ger oss ett beslutsunderlag för rätt
åtgärder men också för vilken myndighetshantering och
dokumentation som krävs.

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och
hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på
1920-talet. Det användes ofta som mjukgörare i till
exempel elektrisk utrustning, plast, fog- och golvmassor.
Idag är PCB är helt förbjudet att använda och räknas
som ett miljögift. Ämnet har lång nedbrytningstid och
kan finnas kvar på många ställen i en fastighet.
Vi vet vikten av en fullgod inventering och åtar oss både
större och mindre uppdrag. Självfallet utför vi både
planerade PCB-inventeringar inför ombyggnad eller
rivning samt akuta vid exempelvis en brandsanering.
Skadeteknik har all kompetens och alla resurser som
krävs för att utföra en fullgod PCB-inventering med
påföljande PCB-sanering och avfallshantering.
Naturligtvis tar vi även hand om all dokumentation.

Oljesanering
Oljeutsläpp och oljeföroreningar orsakar skador under
lång tid på natur och miljö. Skadeteknik har bred
erfarenhet och gedigen kunskap av att sanera olja,
bensin, diesel och andra oljebaserade produkter. Våra
metoder förhindrar dessutom ytterligare spridning och
miljöpåverkan under saneringsprocessen.
I mark under hus använder vi mikroorganismer eller
luftar ut kolväten. Vatten renar vi med kolfilter på plats.
Vid oljeutsläpp i mark, där det krävs fortsatt sanering,
tar vi kontinuerliga jord- och vattenprover tills arbetet
är klart och saneringen är godkänd av kommunens
miljökontor.

Jour dygnet runt sedan 1989

Skadeteknik sanerar med:
- Egenutvecklade mobila reningsverk som kan installeras
på kort tid och som är anpassade för olika typer av
uppdrag.
- Flertalet filtertekniker och metoder utvecklade för olika
typer av föroreningar t ex partikelrening med sandfilter,
torvfilter, aktivt kol och hyttsand.
- Biologisk efterbehandling av marken med mikroorganismer som sker med en hastighet och säkerhet som
är mycket större än traditionella metoder och till en
lägre kostnad.
Vi tar självfallet fram provtagningsplaner och sköter all
dokumentation samt myndighetskontakter.

Miljöinventering
Förorenade byggnader och mark kan skapa många
miljö- och hälsoproblem. En miljöinventering visar vad
som döljer sig.
Att undersöka om det finns föroreningar, miljö- och
hälsofarliga ämnen i mark och fastigheter är en
nödvändighet vid förändring eller vid till exempel dålig
inomhusmiljö.

Vare sig man vill få kunskap om orsaken till
problemen eller veta om något döljer sig är miljöinventering rätt åtgärd vid rivning, renovering eller
överlåtelse. Våra miljökonsulter finner alla de risker
som kan förekomma och vet hur de åtgärdas. De
gör rivningsplaner och åtgärdsanalyser och vårt
protokoll innehåller alltid förslag på optimala samt
kostnadsberäknade saneringsprocesser.

Konsultjänster
Vi tillhandahåller också konsulttjänster som exempelvis
inventering av förorenade områden, fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. En objektiv
bedömning och eventuella åtgärdsförslag ingår förstås.

Tre affärsområden - med kundfokus

ÖREBRO

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.

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

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!

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

BKM Reklam AB
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