Sanering idag
handlar om att rengöra, rädda värden, återskapa
miljöer och förenkla för uppdragsgivaren.

SANERINGSFÖRETAGENS
RIKSFÖRBUND

Sanering idag
En saneringstekniker röjer upp, rengör och återställer
platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra
oförutsedda händelser.
•

En fukt- och brandsanering begränsar
skadorna efter bränder genom att suga upp
släckningsvatten, sätta ut avfuktnings-

Sanering efter brand

		

aggregat och rengöra väggar, tak och

		

inventarier från sot och lukt.

•

Klottersanering

En viktig del av jobbet är att ta hand om

		

skadade inventarier, t ex vitvaror och

		

elektronik. Det kallas restvärdesräddning.

•

Ofta förekommande aktiviteter är sanering
av miljöfarliga ämnen som asbest, PCB, olja,

		

kem, radon och klotter på fastigheter,
bussar, tåg och i tunnelbanor.

•

Sanering är också att ta bort mögel/svamp
och skadedjur samt att sanera bostäder och

		
Vid slamsugningsbilen

•
		

lokaler, så kallad social sanering.
Sanering innebär även spolning av avlopp
och rengöring av silos, cisterner och

		processystem.
•

En stor del av saneringsarbetet är att hålla

		

rent i produktionsanläggningar i industrin.
I samband med driftstopp för underhåll gör

Industrirengöring

		

man genomgripande saneringar i t ex
fabriker, oljeindustri och kärnkraftverk.

•

I kärnkraftverken sker dagligen rengöring
av ytor, komponenter och byggnader där

Inför sanering av radioaktiva partiklar

		

instrument, utrustning och inventarier kan

		

innehålla radioaktiva ämnen.

Inspiration och ansvar
Sanering sker ofta i krävande miljöer och med tuffa
tids- och säkerhetskrav. Det är ett spännande och
viktigt jobb under frihet och ansvar med uppgifter
som ibland kan utföras av en person. Sanering är
också ett inspirerande lagarbete som kräver god
laganda.
En saneringstekniker är oftast anställd vid ett
saneringsföretag. Samma förhållande gäller för
de som arbetar med regelbunden sanering och
rengöring inom industrin och på kärnkraftverk.
Saneringsföretaget har då i uppdrag att sköta
sådana uppgifter för kunden. En saneringstekniker
kan även rycka ut vid larm dygnet runt.

Kunskap och erfarenhet
Saneringsarbete kräver teoretisk och praktisk
utbildning. Att lära sig i vardagen är många
gånger den bästa skolan. Därför sker utbildning
i saneringsyrkets olika områden i företagens regi
på arbetsplatsen.
Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY utfärdar
efter utbildning och test ett yrkesbevis
för sanerare.

Saneringstekniker Sofie Trässman från Tierp är stolt
över sitt yrkesval.

All kunskap är värdefull.

Kontakta gärna oss
SFR Saneringsföretagens Riksförbund
Tel 08-762 69 96 E-post info@sfrsanering.se Internet sfrsanering.se
SRY Servicebranschens yrkesnämnd
Tel 08-762 69 00 E-post info@sry.se Internet sry.se
Serviceentreprenörerna Almega
Tel 08-762 69 00 E-post info@almega.se Internet serviceentreprenorerna.se
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