
VD har ordet
Bästa restvärdesledare,

om vi ska vara ärliga har inte Polygon Sverige under de 
senaste 10 åren varit någon stor aktör på den svenska 
marknaden för brandskador. Bakgrunden till det har varit vårt 
starka fokus på avfuktning, där vi är Sveriges utan jämförelse 
ledande företag med vår bakgrund inom Munters. Sedan 
2018 har vi dock sett över vår strategi och beslutat oss för att 
bli en ledande aktör även inom brand- och storskador. Vi har 
därför byggt upp en saneringsverksamhet som i dagsläget 
täcker Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Södra Norrland och 
Västra Götaland. Planen är att steg för steg utöka vår närvaro 
ytterligare. Expansionen får dock aldrig gå så fort att vi tappar 
kvalitet i uppdragen, det är alltid vår första prioritet.

I detta nyhetsbrev vill vi informera om vilka tjänster vi kan 
erbjuda i dagsläget samt beskriva ett antal projekt vi redan 
genomfört. Då vi ingår i en internationell koncern med 4500 
anställda, som på de flesta av sina 14 marknader är en stor 
aktör inom brand- och storskador, har vi bestämt att från 
början basera vår verksamhet på metoder i internationell 
världsklass när det gäller kvalitet och effektivitet. Ett par av 
dessa beskriver vi i detta nyhetsbrev. Det är dessutom viktigt 

att betona att Polygonkoncernen har beprövad erfarenhet 
av att kraftsamla internationellt vid större skador så resurser 
ska aldrig vara en begränsning när man jobbar med Europas 
största företag inom skadebegränsning.

Det är vår förhoppning att Polygon framöver kommer 
finnas som ett alternativ till de övriga ledande svenska 
leverantörerna inom området brand- och storskador. Med 
vårt motto “Always by your side” vill vi signalera hur vi tänker. 
Att vi ska finnas på plats i skadorna med den senaste tekniken, 
de största resurserna och med respekt och medkänsla för 
de drabbade. Vi ska dessutom alltid 
genomföra våra uppdrag med integritet 
och hög affärsetik gentemot både kunder, 
anställda och leverantörer.

Med förhoppning om ett utökat 
samarbete de kommande åren.

Thomas Perman
VD Polygon Sverige

June 2020
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Eld och vatten kan få allvarliga konsekvenser för ett 
företag. Tänk om allt plötsligt slutade fungera. Om 
produktionen avstannade helt och lagerlokaler blev 
övergivna. Är du förberedd? Det är Polygons kunder - 
tack vare våra tjänster för omfattande storskador.

Minimera driftstoppen genom snabbt agerande

När olyckor inträffar påverkar dina handlingar under 
de första timmarna skadans omfattning. Att agera 
omedelbart reducerar risken för följdskador avsevärt. 
Med vår tekniska expertis, långa erfarenhet och ett starkt 
team agerar vi snabbt och precist. Det gör att våra kunder 
sparar både värdefull tid och pengar då vi arbetar effektivt 
för att de ska kunna återgå till sin ordinarie verksamhet så 
snart som möjligt.

Inom den svenska organisationen har Polygon samtliga 
kompetenser och erfarenheter som möjliggör att vi kan 
ta ansvar för hela processen - från släckvattenpumpning, 
grovsanering och avfuktning till olika typer av 
fuktutredningar och återställande.

Din helhetsleverantör 
när olyckan är framme

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA.

Globalt team stärker svenska organisationen

Som en del av koncernen Polygon Group har Polygon 
Sverige även ett globalt nätverk på 4500 specialister med 
verksamhet i 14 länder. Vi är “Always by your side” när 
du än behöver oss och ser till att du får hjälp direkt när 
katastrofen inträffar.

Vi agerar omedelbart och ser till att våra bästa tekniska 
experter snabbt är på plats för att göra en bedömning 
och begränsa ytterligare skador.

Välj Polygons tjänster när det gäller storskador och se till 
att driftstoppen blir minimala.



ARTIKELN FORTSÄTTER FRÅN FÖREGÅENDE SIDA.

1. Röksanering av textilklätt kontor på 2000 kvm

I ett företagskomplex på Hälsingegatan i Stockholm 
startar en brand i garaget och det blir rökutveckling på 
sju våningsplan. Amadeus Scandinavia gav oss i uppdrag 
att röksanera samtligt lösöre i deras textilklädda kontor 
på 2000 kvm med 200 arbetsplatser.

Från besiktningen den 4 september arbetade vi i 
dubbla skift för att kunna hänga tillbaka den sista 
gardinen igen 30 oktober. Lösningen var 100% 
skräddarsydd efter kundens önskemål.  
Utlåtandet blev: Tack för en otrolig insats.

2. Smidig brandsanering av 
Stadsdelsförvaltningens 4000 kvm

Under natten kastades brinnande bildäck in i entrén 
på Spånga/Tensta Stadsdelsförvaltning. Resultat 
blev brandskador och flygsot i hela fastigheten. 
Kontorsbyggnaden med hundratals arbetsplatser 
innefattade 6 våningsplan på totalt ca 4150 kvm.

Genom att utföra uppdraget med dubbla arbetslag, vilka 
arbetade i dubbla skift lyckades vi färdigställa saneringen 
i hela fastigheten på mindre än två månader.

3. Över 3500 kvm hanteras för fukt- och vattenskador

En storbrand i två sammanlänkade huslängor i 
Skövde. Sex styrkor från räddningstjänsten hjälpte till 
i släckningsarbetet av flerfamiljshusen. Polygon|AK 
kallades in som fuktsäkerhetsexperter för att hantera 
fukt- och vattenskadorna efter släckvattnet i 61 
utrymmen och 52 lägenheter.

Läs mer om uppdraget på sidan 4.

4. Brandsanering och fukthantering i 53 vindsförråd

De 53 vindsförråden i 9-våningshuset totalförstördes 
och flera lägenheter fick vattenskador vid släcknings-
arbetet. I nära samarbete med Botkyrkabyggen och 
Trygg-Hansa fick vi totalentreprenad i uppdraget 
att hantera lösöre, riva, sanera, fuktskadesäkra samt 
återställa tak och vindsvåning.

Läs mer om uppdraget på sid 5-6.

Vill du veta mer? Kontakta Alexi Diakté på 
alexi.diakite@polygongroup.com

Du når oss dygnet runt på 020-235 235.
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Fuktexperter torkar släckvatten-
skador efter stor brand

 Foto: Pär Grännö

3500 kvm hanteras för fukt- och vattenskador
Som tur var skadades ingen av de över 100 personerna 
som evakuerades vid branden. Men det visade sig att 61 
utrymmen, varav 52 är lägenheter, erhållit vattenskador 
av olika grad. Det innebar att ca 3500 kvm i tre skadade 
hus behövde hanteras för fukt- och vattenskador. För 
snabbast torkning rekommenderades värmemattor, men 
med förlängd tidplan valdes istället torkning av skadat 
material via klassisk volymavfuktning - maskintorkning 
med fläktar och avfuktare. Parallellt gjordes även 
provtagning och analyser av eventuell mikrobiell påväxt 
samt sanering av fastställt angrepp.

I juli 2019 var det första huset färdigrenoverat och till jul 
hade samtliga hemlängtande hyresgäster flyttat in i de tre 
husen igen.

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström.

Den 16 januari 2019 klockan 22.48 inkom larmet om 
en brand som snabbt spred sig i två sammanlänkade 
huslängor på Timmervägen i stadsdelen Södra Ryd, 
Skövde. Sex styrkor från räddningstjänsten hjälpte till 
i släckningsarbetet av flerfamiljshusen. Polygon och 
AK-konsult kallades in som fuktsäkerhetsexperter för att 
hantera fukt- och vattenskadorna efter släckvattnet.

Polygon|AK har tidigare arbetat i gemensamma projekt 
med saneringsfirman som fått i uppdrag att ta sig an de 
brandskadade fastigheterna. Därför kontaktade de direkt 
vår distriktschef för Mellersta Götaland, Tomas Fors, för 
ett samarbete kring hantering av släckvattenskadorna. 
Inom ett dygn efter släckning var vi på plats för en 
inventering

Nära dialog mellan inblandade parter
Projektet har präglats av ett väldigt nära samarbete och 
bra dialog mellan projektansvarige Peab, saneringsfirma, 
projektledare och fastighetsägare. Kent har som 
Polygon|AKs projektledare styrt lokala tekniker, byggare 
och sanerare gällande vad som skulle torkas och friläggas. 
Han hade även huvudansvaret för provtagning och 
analyser av eventuell mikrobiell påväxt.

“Initialt skulle lösöre tas bort från de skadade 
byggnaderna som nu skulle bli en säker arbetsplats”, 
förklarar Kent. “Samtidigt utförde vi en övergripande 
första inventering av vad som skulle behöva rivas, 
torkas och avfuktas”, förklarar han. “Medan asbest- 
och grovsanering utfördes ställdes ett provisoriskt 
tak mot snö och regn på plats. Därefter var det dags 
för vår inventering nummer två för att ta reda på vilka 
prioriteringar som skulle göras i respektive drabbad 
lägenhet”, fortsätter Kent.
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Globalt erfarenhetsutbyte ger 
kostnadseffektiva metoder
I april 2019 rasade en brand på vinden i ett 9-vånings- 
hus i Tumba utanför Stockholm. De 53 vindsförråden 
totalförstördes och flera lägenheter fick vattenskador 
vid släckningsarbetet som pågick i flera timmar. En väl 
genomarbetad offert ledde till att Polygon|AK fick total-
entreprenaden. Tidsmässigt blev det även ett ypperligt 
projekt att prova nya och effektiva saneringsmetoder i. 
Det blev två produkttester med lyckade resultat.

Väl genomtänkt förarbete värt mödan
“Då släckningsarbetet avslutats skickade Botkyrkabyggen 
förfrågan till tre upphandlare”, berättar Alexi Diakité, pro-
duktionsledare på Polygon Skadesanering. “En offert för 
en totalentreprenad önskades inom fyra dagar så vi fick 
raskt styra upp detta, vilket gick smidigt då vi har ett väl 
etablerat nätverk i branschen”, fortsätter han. 

Då huset där branden rasade byggdes 1958, finns 
endast ritningar över byggnaden från den tidpunkten. 
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa uttryckte uppskattning 
för Polygon|AKs kompletta offert gällande moment och 
detaljer man måste ta hänsyn till och ha kunskap kring 
inför sanering - baserat på dessa gamla konstruktions- 
skisser. 

Erfarenhetsutbyte över gränserna uppdagar nya metoder
Polygon|AK ingår i en koncern bestående av 14 länder 
och cirka 4300 medarbetare. Genom erfarenhetsutbyte 
mellan Polygons olika kontor runt om i världen fick san-
eringsenheten i Sverige nys om nya medel och metoder. 
Metoder som både är mer kostnadseffektiva, miljövänliga 
och mer lättanvända. 

ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA.
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Kostnadseffektiv och snabb sanering av stenmaterial
“En av metoderna innefattar en ny typ av primer”, klargör 
Alexi. “Den penslas, rollas eller sprayas enkelt på sten-
material som ska saneras, exempelvis betong och puts. 
Då medlet stelnar kapslar det in damm och sot ända ner 
i materialets minsta por”, berättar han. “Efter två dagar 
kan medlet dras bort från underlaget likt en ansiktsmask 
och då följer all smuts från materialet med. Metoden är 
mycket lätt att hantera och är skonsamt mot underlaget”, 
fortsätter Alexi. “Behovet av återställning minskar, vilket 
såklart är kostnadseffektivt”.

Polygons bolag i England använder bland annat produkten 
då de sanerar känsliga konstruktioner såsom gamla kyrkor. 

Nytt naturvänligare medel för trä
Vi försöker alltid hålla ner kostnaderna och rädda värden 
istället för att riva och återställa. Tyvärr utsattes vinds-
förråden för så stor skada i branden att inga materiella 
ting gick att tillvarata. I dagsläget är allt lösöre bort-
forslat och de brända stommarna är rivna. De brandska-
dade delarna på ytterväggarna i trä ska nu saneras och 
behandlas. 

“På trä fungerar inte metoden som fungerat strålande på 
stenmaterial alls”, uttrycker Alexi. “Våra saneringsenheter 
i Norge och Danmark rekommenderade därför en för 
oss ny produkt som ett ypperligt alternativ”, menar han. 
“Medlet motsvarar metoden foggning, då det förångas 
vid applicering. Funktionen i medlet kan kallas för “2-i-1” 

ARTIKELN FORTSÄTTER FRÅN FÖREGÅENDE SIDA.

Ny metod stenmaterial
• En vägg på 7 kvm rollas på 10 minuter
• Lämnas att torka i 2 dagar
• Tar 10 minuter att dra bort likt 

en ansiktsmask
• Inga restprodukter

Bränna och slipa stenmaterial
• Slipa och tvätta en vägg på 7 kvm tar 

ca 4 timmar
• Mer restprodukter än ovanstående 

produkt

då det både behandlar träet och skapar en gasbildning 
som hanterar otrevlig doft”, utvecklar Alexi. “Att det inte 
finns några restprodukter är naturligtvis också en klar 
fördel jämfört med andra medel”, ler han.

Polygon|AK har sedan 2017 gått ifrån användning av så 
kallade sura produkter. Nu satsar vi på färre och mer 
naturvänliga väl utvalda produkter.

Avfuktning av skadedrabbade lägenheter
Vid avslutat släckningsarbete var Mikael Bleckberg, 
fukttekniker Polygon|AK, på plats för en fuktbesiktning av 
samtliga 53 lägenheter i huset. Initialt verkar det endast 
vara 10 lägenheter som behöver hanteras genom rivning, 
torkning och återställning. Men på grund av det långa 
släckningsarbetet kan fler lägenheter än de estimerade 
ha åsamkats skador då vatten och fukt kan ha krupit ner 
längs väggarna. Då rivningsarbetet är färdigt påbörjas 
avfuktning av lägenheterna.

God relation är A och O
“Anledningen till att Botkyrkabyggen är en återkommande 
kund till Polygon|AK beror på att vi utöver erbjudandet 
om en helhetslösning för hela skadehanteringsprocessen, 
även har en genuin och hjälpsam relation med kunden”, 
menar Alexi. “Att kunden på grund av medarbetarnas be-
mötande känner att vi gjort vårt yttersta i uppdraget gör 
att de återkommer med fler uppdrag”, avslutar han.

Vill du veta mer? Kontakta Alexi Diakité eller 
Alexander Marklund.

mailto:alexi.diakite%40polygongroup.com?subject=
mailto:alexander.marklund%40polygongroup.com?subject=
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Vi erbjuder saneringstjänster och skadeservice fram-
förallt relaterade till fastighet och lös egendom i alla 
bostads-, kontors- och industrimiljöer. Sanering innebär 
att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella 
skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vatten-
skador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar 
eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att 
rädda mer än man tror – med rätt insatser. Vi bistår dig 
vid både planerade renoveringar och oväntade händel-
ser såsom vattenskada och brand. Få hjälp med allt från 
besiktning och värdering till planering och utförande.

Brandsanering
Materiella skador vid en brand är ofta omfattande. En 
effektiv saneringsinsats gör att skadorna efter brand och 
släckvatten kan begränsas. En grundlig besiktning görs in-
nan saneringsarbetet startar. Vilka delar av byggnaden kan 
saneras, vad bör rivas, vilket lösöre kan räddas? Därefter 
väljs saneringsmetod utifrån varje skadas unika förutsät-
tningar gällande lukt, grad av nedsotning och material. 

Vattensanering
Vattenskador kräver ofta snabba och gedigna insatser 
för att rädda det som räddas kan. Som ledande ex-
perter på fukt- och vattenskador erbjuder vi åtgärder 
från läcksökning och avledande av grundproblemet till 
uppsugning av vatten, rivning av skadat material, vatten- 
och fuktsanering samt avfuktning via senaste tekniken. 
Efter det akuta skedet inventeras fastighet och lösöre för 
att se vad som kan saneras och återställas genom tvätt, 
luktborttagning och avfuktning. 

Luktsaneirng
Vi sanerar lukt relaterat till allt från brand- och tobaksrök 
till mögelskador. Vilken metod som används i ett saner-
ingsprojekt beror på den aktuella skadans eller luktens 
omfattning. Anledningen till lukten måste åtgärdas innan 
luktsaneringen påbörjas. Misstänks lukten bero på ex-
empelvis fukt rekommenderar vi att en fuktkontroll eller 
fuktutredning görs före saneringen startar.

Mögelsanering
Mögel kan orsaka innemiljöproblem och syns ofta inte. 
Generellt sagt växer mögel i de flesta byggnadsmaterial 
och ger upphov till mögellukt. Lokaler och bostäder med 
bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst 
risk för mögelangrepp. Vi hjälper dig med kartläggning, 
mätningar och analyser så att källan till problemet fast-
ställs. Därefter tas möglet bort genom behandling med 
kemisk-tekniskt medel och eventuell rivning. 
Asbest- och PCB-sanering
Asbest och PCB är förbjudna i Sverige. Då rivning eller 
renovering av en fastighet planeras måste eventuell 
förekomst av asbest beaktas, medan PCB måste inven-
teras redan innan. Fastighetsägaren är ansvarig för att en 
PCB-inventering utförs och ska rapportera till sin tillsyns-
myndighet om resultatet.

Vi hjälper dig med allt från miljöinventering, analyser och 
åtgärdsplan till sanering och bortförsel av miljöfarligt 
avfall på ett säkert sätt.

Brand-, vatten- och skadesanering

Vi erbjuder följande inom Sanering:

• Brandsanering 
• Vattenskadesanering 
• Luktsanering 
• Mögelsanering 
• Asbestsanering 
• PCB-sanering 
• Specialsanering 
• Avloppsskador 
• Egendomssanering 
• Lösöressanering 
• Rivning 
•  Bortforsling och sortering av farligt avfall
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Under de senaste åren har Polygon-koncernen stärkt sin 
internationella kundbas och det uppskattas att vi kan 
leverera tjänster i flera länder. För att ytterligare stärka 
vår internationella närvaro och kunna erbjuda tjänster 
inom bland annat Storskador har företaget beslutat 
att utse en chef för internationell försäljning. Danske 
Hans-Christian Sorensen kommer i sin roll att fokusera 
på försäljning och samordning av våra internationella 
säljinsatser.

Hans-Christian har gedigen erfarenhet från skadehanter-
ingsbranschen. Huvuddelen av sin karriär har han arbetat 
på AREPA, både som chef för den danska verksamheten 
men även i Sverige och Norge där han har etablerade 
kontaktnät.

”Att stärka den internationella försäljningen och att 
kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster i alla 
länder där vi verkar är en viktig del av vår strategi. Jag är 
därför mycket nöjd med att Hans-Christian tar sig an  
uppgiften och är övertygad om att han kommer att  
addera mycket värde för våra kunder”, säger Axel 
Gränitz, VD för Polygon Group.

Internationell säljchef gör 
storskadehantering smidigare

”Under alla mina år inom vår bransch har jag alltid sett 
Polygon som ett starkt företag. Jag ser fram emot mitt 
uppdrag i det ledande företaget i vår bransch och ser ut-
vecklingsmöjligheterna vi har framför oss. Polygons starka 
kultur med människor som är angelägna om att utveckla 
och samarbeta över gränserna gör mig stolt över att nu 
vara en del av detta dynamiska team”, säger Hans-Chris-
tian.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Granath
Chief Commercial Officer & Vice CEO Polygon Group
Telefon: +46 (0) 70 384 33 45
Mail: jonas.granath@polygongroup.com

mailto:jonas.granath%40polygongroup.com?subject=

