Det finnes mange
steder som fortjener en
bedre skjebne.

Rensing av TBT-forurenset
vann i Lomma.

Vi tilbyr:
Totalløsninger
Tiltaksutredninger
Vannrensing
Behandling på stedet
Rivning av forurensede bygninger
Mudring
Lensing
Mottak av forurenset jord på 9 steder i Sverige:
Kiruna, Piteå, Umeå, Bollnäs, Eskilstuna, Halmstad, Ljungby, Gotland, Ystad

Iblant trenger man
hjelp fra en spesialist.
I Svevia vet vi hvordan man sanerer jordsmonn og vann fra gifter
og forurensninger. Vi kan hjelpe til med hele kjeden fra utredning
og prøvetaking til utgraving, behandling og gjenoppretting.

Forurenset grunn og forurenset vann er ofte et resultat av tidligere miljøfarlig virksomhet. Det kan for eksempel dreie seg om gamle og nedlagte
industritomter. Det å sanere forurensede områder må gjøres med stor
fagkunnskap og omsorg. Forutsetningene er forskjellige avhengig av
grunnforholdene, eventuelle bygg-konstruksjoner, type forurensning
og forurensningsinnhold.

Vi velger den beste metoden
Svevia bruker både biologiske og mekaniske saneringsmetoder. Biologiske
metoder benyttes spesielt til å rense jord fra forekomster av hydrokarboner.
Jorden renses ved å tilsette bakterier og næring. Dette kan gjøres ved
våre etterbehandlingsanlegg eller noen ganger på stedet. Jordvask er en
mekanisk metode som vi ofte bruker for jordmasser som er forurenset
med tungmetaller og PAH. Vann kan renses på stedet med våre mobile
vannrensingscontainere,eller gjennom en spesialutviklet rensebrønn.
All sanering følges nøye opp med kontrollprøver og målinger.

Et material- og impregneringsanlegg i Elnaryd
renses for arsenikk og kreosot.

Vi har kompetansen
Svevias dedikerte grunnsaneringsgruppe utfører oppdrag over hele Sverige.
Det gjør at vi har stor erfaring fra ulike arbeider og kan tilby dyptgående
kompetanse som strekker seg over hele saneringskjeden. Dessuten har vi
tilgang til hele Svevias kompetanse for utgraving og logistikk.

Vi har ressursene
Når vi gjennomfører sanering av forurenset grunn som innebærer
utgraving, har vi Svevias omfattende ressurser for grunn- og anleggs
arbeider til disposisjon. Det gjør også at vi kan fullføre arbeidet hele veien,
til å gjenopprette arealene eller til å skape et nytt miljø.

Omlastningsplass for flydrivstoff i Østersund.
Rensing av hydrokarboner på stedet.

Vi er mobile
Svevia har etterbehandlingsanlegg på 9 steder i Sverige, fra Kiruna i nord til
Ystad i sør. Der tar vi imot jord for etterbehandling. Takket være vårt mobile
utstyr som lett kan flyttes mellom de ulike arbeidsplassene, kan vi tilby behandling på stedet. Det å unngå lange transporter og fylle igjen med den rensede
jorden er bra både for miljø og økonomi. Vi samarbeider også med andre
aktører innen sanering for å skape de beste forutsetningene for hvert oppdrag.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss!
Du når oss på tlf 40 00 91 00 og via svevia.no.

Rivning og sanering av fritt kvikksølv ved en
tidligere klor-alkalifabrikk.
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Alltid på vei

svevia.no

