Skadeservice
Skadeservice er kernen i SSG’s forretning – både den akutte del og udbedring af alle
typer følgeskader. Vi håndterer hele forløbet fra skadesmodtagelse til tilbagelevering af
det renoverede indbo til kunden. Når først skaden er sket, er det altafgørende at handle
hurtigt og effektivt.

Akut skadestop 24/7
SSG kan tilbyde følgende assistance i forbindelse med akut skade:
• Skademodtagelse, registrering og oprettelse af sagen, så formalia er i orden
• Hurtig udrykning – ved akut behov er vi normalt på skadestedet inden for 1 time
• Skadestop og bekæmpelse af følgeskader

(afdækning, opklodsning af inventar, vandopsugning, affugtning m.m.)
Vi er i tæt dialog med skadelidte, hvor vi i samarbejde med kunden vurderer hvad der skal
prioriteres, f.eks. effekter af høj værdi eller effekter med affektionsværdi. Derudover håndterer
vi registrering og dokumentation, sorterer og optæller skadede effekter, samt sørger for fotos
og beskrivelser. Vi koordinerer naturligvis arbejdet med det afhjælpende beredskab på stedet
og i tilfælde af brand, hærværk eller indbrud, også med politiet, så sporbevaring sikres.

Renovering
Når skaden er standset eller begrænset mest muligt, kan SSG også tilbyde at stå for den
efterfølgende oprydning, rengøring, udbedring og renovering af følgeskader på bygninger,
inventar og løsøre. Vores indsats omfatter affugtning, skimmelsanering, nedbrydning, oprydning, rengøring, løsøre renovering, opbevaring, samt ud- og tilbageflytning.

Døgnvagtcentral
SSG’s vagtcentral er åben 24/7 og bemandes af et kompetent team af medarbejdere
med mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og kundehenvendelser. Vi har
branchens mest moderne telefonsystem, og kan tilbyde en kundeunik telefonmodtagelse,
kundetilpassede procedurer, minimal ventetid og hurtig kontakt til rette person.

Modtagelse af akutte opkald – callcenter med efterbehandling
Vores vagtydelser er velegnet til større ejer- og boligforeninger, virksomheder og andre, der har
specifikke behov og ønsker til visitering og håndtering af opkald. Disse inkluderer udsendelse
til skadesstop, rekvirering af håndværkere, forholdsordrer til brug ved visitering, individuel
rapportering, statistik, adgang til vores sagssystem SSG·5C m.m.

Modtagelse af akutte opkald – beredskabsaftaler
Til mindre andels-, ejer- eller lejerforeninger og virksomheder, som kun har behov for at
kunne kalde på akut skadestop, kan vi tilbyde beredskabsaftaler. Aftalen giver adgang til
udsendelse af skadestop, samt akut telefonmærkat til opsætning i bygningen.

Skadeservice
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandskade
Vandskade
Fugtskade
Fjernelse af skimmelsvamp
Flytning og opmagasinering
Håndværkerservice
Løsøre-renovering og -afvask
Rengøring af hjælpemidler

Kontakt os
70 15 38 00
2019-10v1.0

Døgnvagt
Læs mere
www.ssg.dk

Projektledelse
Hos SSG er medarbejderne det vigtigste aktiv. Derfor er det altid vores mål at tiltrække og
udvikle branchens dygtigste fagfolk – både til de daglige og de mere komplekse opgaver.
Vi gennemfører et omfattende uddannelsesprogram, der er sammensat af AMU, AKADEMI og
interne uddannelser, hvoraf de to førstnævnte niveauer også er kompetencegivende uden for
SSG. Programmet er sammensat således, at hver medarbejderfunktion har et minimum af
uddannelse, der skal være gennemført ved indtræden i det pågældende funktionsniveau.
Til specialfunktioner, som for eksempel fugtteknikere og faglærte håndværkere, suppleres
uddannelsen med specialfag, der udvælges i samarbejde med medarbejderen.

Styring af store skader
Skader kan ofte være store og meget komplicerede og kræver derfor særlig viden, erfaring og
kompetencer. Vores projektledere er specialuddannede i skadestyring, skadesbegrænsning,
afdækning og sporbevaring. Vi har også uddannet en udvalgt gruppe af vores projektledere til
skybrudsledere.

Genopbygning efter skader
Vores projektledere kender krav og ønsker fra forsikringsselskaberne, og har stor viden om
materialer og markedspriser på effekter. De kan derfor vurdere om det teknisk og økonomisk
kan betale sig at genopbygge eller udbedre efter skader.

Manpower
Handyman
Vores handymen har “hænderne skruet rigtigt på” og hjælper med både store og små opgaver.
Med en professionel indstilling til alle slags forefaldende opgaver, samt adgang til professionelt
udstyr og værktøjer, er vores handymen de ekstra ressourcer, som virksomheden ofte har brug
for til at udføre basale håndværkeropgaver og småreparationer.

Vicevært-service
Du kan trygt overlade den daglige drift og vedligehold af din ejendom eller virksomhed til SSG.
Vores medarbejdere har den rette indstilling og sørger for imødekommende beboerkontakt,
samt løbende forebyggelse af omkostningstunge skader. SSG kan sammensætte en servicepakke, så den præcist matcher jeres behov.
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Håndtering af indbo
Løsørerenovering
SSG håndterer renovering af løsøre efter brand, vand og skimmelskader. Renovering foregår
på skadestedet eller på et SSG center. Vi benytter anerkendte metoder til afrensning af indbo
efter skimmel, og til at kvalitetssikre efterfølgende. Sodskadet indbo afrenses og lugtsaneres
efter behov. Vi har fra start af fokus på de enkelte forhold i sagen, såsom erhvervstab, sociale
forhold eller særlige omstændigheder, og iværksætter målrettede indsatser herefter.

Møbel- og tæpperens
SSG har stor erfaring i afrensning af møbler og tæpper. Vi vurderer hvert møbel eller tæppe
enkeltvis for korrekt behandling. SSG benytter både tørrens og mekanisk rens, alt efter hvilke
tekstiler der er tale om. Lugtsanering iværksættes ved behov.

Renovering af møbler (møbelsnedker)
Renovering af møbler sker i mange tilfælde ved ældre eller kostbare møbler, hvor skaden på
møblet er begrænset og møblet kan reddes ved at vores snedker bearbejder møblet ud fra de
rigtige metoder vedrørende slibning, lakering og med fokus på at bevare møblets rette udtryk.

Tøjvask og rens
Vask og rens af tøj omfatter en vurdering af tøjtekstilet før behandling. Vi benytter allergivenlige og parfumefri midler til håndteringen af tøjet. Gennemtestede vaskemetoder benyttes
og efterfølgende lugtsanering ved behov.

Flytning og opmagasinering
Når skaden er sket, er der ofte behov for at indboet flyttes fra skadestedet, enten til renovering,
eller til ren opmagasinering, indtil vi kan returnere det til kunden. Alle SSG centre har store
lagerlokationer tilknyttet og er eksperter i at håndtere flytning af løsøre. Vi har faste medarbejdere, der er uddannet i vores flytteprocesser.
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Specialrengøring
Brand- og vandskader m.m.
Rengøring efter brand
SSG kan behandle de opståede sodskader med stor viden og erfaring, således at overfladerne
rengøres mest effektivt – og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Udførelsen sker med anvendelse
af specielle materialer og miljøvenlig kemi.

Lugtsanering
Ved brand- og vandskader, har vi mulighed for at anvende forskellige lugtsaneringsmetoder
– alt efter bygningens konstruktion, inventaret og skadens omfang. Eksempelvis har vi særlige
ozon- rum i vores centre, som vi anvender i forbindelse med at fjerne sodlugt 100% efter
brandskader.

Desinficering
I tilfælde af vandskader med indtrængende kloakvand, er det vigtigt at man undgår kontakt
med spildevandet, da kontakten kan medføre smitsomme sygdomme som eksempelvis
Hepatitis A (leverbetændelse). Hos SSG sikrer vi altid, at der desinficeres efter endt rengøring,
for at undgå en potentiel spredning af smitte.

Håndværkerrengøring
Når en ejendom skal genetableres efter en skade, kan du med SSG spare dyre håndværkertimer på oprydning og rengøring efter skader. Vores håndværkerrengøring omfatter bortskaffelse
af byggematerialer, aftørring, vask m.m. Vores fagfolk har stort kendskab til rengøringsprodukter
og vælger de mest effektive og skånsomme rengøringsmetoder.
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Affugtning og fugtundersøgelser
SSG kan løse alle former for problemer med fugt. Vi råder over en unik ekspertise samt
et komplet sortiment af moderne specialudstyr til kontrolleret affugtning og udtørring.
Hvis fugtskader ikke afhjælpes rettidigt og korrekt, kan skaderne medføre store omkostninger.
Det er afgørende at få lokaliseret fugtskaden – inden den udvikler sig til skimmelsvamp.

Fugtmåling
Fugtindholdet kan blandt andet påvises ved hjælp af en veje-/tørre-fugtmålingsmetode.
Derudover kan vi foretage såkaldte “hug-prøver”, som er en meget præcis form for fugtmåling.
Prøver analyseres i vores laboratorie- og klimarum, der har en konstant temperatur på 20º C
(+/- 1º). For sikring af kontrollerede måleforhold bliver beholderen tilsluttet følere og computer,
der automatisk foretager målinger hvert 20. minut. Når prøven er stabiliseret efter 6 timer,
bliver de indsamlede data analyseret. Det tager op til 24 timer før målingen er stabil,
alt efter betonens sammensætning.
Afslutningsvis samles resultaterne i en målerapport, der også er velegnet til kvalitetssikringsdokumentation (KS). Målerapporten gør det muligt for os at komme med de bedst mulige
løsningsforslag til udbedring af fugtskaden.

SSG Styret Varme Udtørring (SVU)
SSG Styret Varme Udtørring er et nyt koncept, der gør det muligt at udtørre og affugte hårde
gulve, uden ophugning af konstruktionen, og dermed uden genopbygning og uden eventuel
lovliggørelse. Det betyder et markant kortere skadesforløb, store økonomiske besparelser og
færre gener for skadelidte, da genhusning her kun er begrænset eller slet ikke nødvendigt.

-

Nedrivning
SSG har stor ekspertise i nedrivning, hvor vi kan slibe eller fjerne gulvkonstruktion og belægning, etageadskillelse, betondæk, tapet og maling fra vægge, lofter, bordplader, skabe, køkkenelementer m.m.
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Miljøsanering og
specialrengøring/indeklima
Skimmelafrensning (Micro Clean og isblæsning)
SSG er specialiseret i at håndtere komplekse miljøsaneringsopgaver og vi er eksperter i at
behandle skimmelsvamp. Vi råder over et komplet sortiment af moderne specialudstyr, og
kan fjerne skimmelsvamp i fredede ejendomme, svært tilgængelige konstruktioner m.m.
Vi anvender altid anerkendte skimmelsaneringsmetoder – eksempelvis mekanisk afrensning,
kemisk afrensning, tørdamp (Micro Clean) og tørisblæsning.

Miljøsanering (asbest, PCB, bly m.m.)
Miljøsaneringsopgaver bliver professionelt udført af vores veluddannede teams, og lever op
til de gældende lovkrav inden for sikkerhed og miljø. Eksempelvis ved forekomster af asbest,
PCB, bly, tungmetaller, miljøfarlige stoffer, olie og kemikalier.

Rengøring efter skadedyr
SSG kan klare alt inden for oprydning, rengøring og desinfektion efter duer, rotter, insekter og
andre skadedyr. Vi kan bl.a. tilbyde et unikt koncept til behandling og rengøring efter væggelus,
som vi har udviklet i samarbejde med en større dansk kommune og et forsikringsselskab.

Social rengøring og rengøring af dødsbo
Står du eller en pårørende i en situation, hvor I skal have ryddet eller tømt et dødsbo, er vi
altid klar til at hjælpe med rengøringen og opmagasinering af indboet, så I kan tage jer af det,
der betyder mest for jer.
Vi foretager alle former for social rengøring, saneringer og rydninger for boligselskaber,
foreninger og kommuner. Med solid erfaring inden for området styrer vi hele opgaven – alt fra
tilbudsgivning, leje af containermateriel, vurdering af affaldets beskaffenhed m.m.
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Specialrengøring
Erhverv og produktion
SSG kan tilbyde en lang række forskellige rengøringskoncepter til alle typer af virksomheder. Vi kan enten stå for enkelte opgaver, eller vi kan styre hele projektforløbet.

Produktionsrengøring
Der er sund fornuft og god økonomi i at holde rent, hvorigennem risikoen for skader og driftsstop minimeres, og levetiden for produktionsfaciliteter og maskiner forlænges. SSG har fagfolk
med solid viden inden for teknisk rengøring til industrien, og mere end 25 års erfaring i at sikre
optimale produktions- og arbejdsmiljøer.

Tørisblæsning
Vi har stor ekspertise i tørisblæsning, som er en yderst effektiv metode til afrensning af de fleste
faste overflader. Der anvendes tøris som blæsemiddel, hvilket er skånsomt mod materialer
og er miljøvenligt. Vi klarer også rengøring af klassificerede renrum.

Højderengøring
Med SSG som samarbejdspartner, kan I nemt forebygge dårligt indeklima, driftsstop og brandrisici. Vi har fagfolk med speciale i højderengøring af lokaler, sale og haller, og vi har stor
erfaring med rengøring af lofter, loftskonstruktioner, lamper, kanaler, rør og andre svært
tilgængelige steder. Ved hjælp af moderne udstyr og innovative metoder, og med udgangspunkt
i jeres faciliteter, kan vi altid tilbyde den bedst egnede metode.

Hovedrengøring
Hovedrengøring er en grundig og udførlig indsats, der tager udgangspunkt i jeres behov.
En hovedrengøring kan bl.a. indeholde indvendige bygningsdele, lofter, vægge, døre, vindueskarme, paneler, hvor også stikkontakter støves af, støvsuges og aftørres. Vi afkalker fliser og
sanitet, renser tæpper, støvsuger og vasker gulve, og behandler dem med polish eller anden
efterbehandling. Derudover rengør vi inventar, såsom lamper og møbler.

Tank- og silorens
SSG har bred erfaring med rengøring af forskellige slags tanke og siloer. Alt efter hvilket
materiale der er tale om, kan vi komme med løsningsforslag til hvilken rengøringsmetode er
den bedste. Om der skal benyttes høj- eller lavtryk til opgaven eller nedblæsning med tøris,
sand- eller lavblæsning. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden og arbejder efter de mest
sikre sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige metoder og lovpligtige krav der findes.

Skibs-/værftsrengøring
Vælger I SSG til en rengøringsopgave, kan vi tilbyde at styre hele projektforløbet. Vi sørger for
oprydning, rengøring, afdækning, spuling, skrabning, rustbørstning, hydrovask, tørisblæsning
m.m.
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Specialrens
Bygningsvedligeholdelse
SSG har kompetente fagfolk med stor viden og erfaring inden for bygningsvedligeholdelse og specialrensning – eksempelvis af ventilationsanlæg, affaldsskakte og graffiti.

Ventilations- og skaktrens
Brug SSG til at rense og vedligeholde dit ventilationsanlæg og få samtidig sikkerhed for, at
anlægget yder optimalt. Dermed får I fuld valuta for den investering I allerede har foretaget.
Vi kan sikre optimal ydelse i forhold til energiforbruget, optimere luftskiftet, reducere risiko for
skader, minimere driftsstop på maskiner pga. støv og snavs. Vi hjælper også med rensning og
vedligeholdelse af affaldsskakte, indkastlemme og skaktrum, så skidt, mug og rådlugt fjernes.
SSG råder over udstyr til at udføre rengøring af alle slags ventilationssystemer, selv under de
mest vanskelige forhold.

Grafitti- og facaderens (Tornado)
Vi udfører alle typer facade- og graffitirens, og har en særlig graffitipatrulje, som hurtigt kan
rykke ud med kompetent mandskab og udstyr. Vi mestrer lav- og højtryksspuling, mikroblæsning, sandblæsning, kemisk afrensning, samt forebyggende overfladebehandling mod
snavs, smog og maling. Til de miljøbevidste tilbyder SSG Tornadoen – en afrensningsmetode,
der er 100% miljøvenlig, hvor vi renser og fjerner graffiti uden støv og uden brug af vand og
kemi.

Tagrenderens
Vi hjælper med både store og små opgaver. Med dygtige medarbejdere og moderne udstyr kan
vi effektivt og sikkert klare rensning både i højden og på jorden. Vi kan tilbyde både rensning af
tagrender og nedløbsrør, tømning og oprensning af brønde og lyskasser, samt bortskaffelse
af oprenset materiale hos myndighedsgodkendte deponeringspladser.

Bygningssyn
Få en professionel gennemgang af bygningen, hvor SSG sørger for opmåling og registrering af
relevante bygningsdata. Vi leverer tilstandsrapport med dokumentation, konklusion og forslag
til udbedringer, samt langtidsholdbare forbedringer, der forlænger bygningens levetid. Det giver
et godt beslutningsgrundlag for fastlæggelse af den fremtidige vedligeholdelse.
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SSG – din skadeservice partner
SSG er markedsledende inden for skadeservice, industri- og ejendomsservice i Norden.
Virksomheden blev grundlagt i 1993, og efter 25 spændende år, skaber vi stadig tryghed
ved at tage hånd om mennesker, værdier og bygninger.

Fordele ved at samarbejde med SSG
Åbent 24/7
SSG har en døgnbemandet vagtcentral, som modtager opkald 24 timer i døgnet, alle ugens
7 dage. Alle opkald håndteres professionelt af vores kompetente medarbejdere, som straks
efter opkald videregiver opgaven til nærmeste vagtbil, som er fremme inden for 60 minutter.

Landsdækkende
Med 13 døgnbemandede SSG-centre, placeret strategisk over hele Danmark, har vi altid
et kompetent og veluddannet vagtmandskab, som er tæt på opgaven og klar til udrykning.
SSG er også landsdækkende i Norge og Sverige, hvilket giver stor fleksibilitet og mulighed
for at trække på ekstra ressourcer landene imellem.

Veludviklet kommunikationssystem
Et samarbejde med os skal være nemt, trygt og tidsbesparende. Som kunde hos SSG får du
adgang til vores online sagssystem SSG·5C, hvor du kan følge de enkelte sager og holde dig
opdateret og informeret om vores indsats ved hjælp af automatiske døgnrapporter og andre
værktøjer.

Innovation og teknologi
Innovation præger i høj grad den måde vi arbejder på hos SSG. Vi overvåger konstant markedet
for nye muligheder, ny teknologi og innovative systemer, der kan være med til at give bedre
overblik, og være tids- og ressourcebesparende for vores kunder.

Miljømæssigt og socialt ansvar
SSG arbejder aktivt med Corporate Social Responsibility (CSR). Vi tager hensyn til miljøet,
forpligter os til substitutionsmetoden og anvender milde, CO2 neutrale produkter, der som
minimum opfylder alle miljøkrav i Danmark og EU.

Serviceordning
SSG kan tilbyde faste serviceaftaler, hvis du ønsker mindst mulig administration og samtidig at
have en budgetgaranti. Det er naturligvis også muligt at få tilsendt en faktura efter hver opgave.
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SSG serviceydelser
Skadeservice

Projektledelse

• Akut skadestop 24/7
• Renovering

• Styring af store skader
• Genopbygning efter skader

Døgnvagtcentral

Manpower

• Modtagelse af akutte opkald,

• Handyman
• Vicevært-service

callcenter med efterbehandling
• Modtagelse af akutte opkald,
beredskabsaftaler

Håndtering af indbo
•
•
•
•
•

Løsørerenovering
Møbel- og tæpperens
Renovering af møbler (møbelsnedker)
Tøjvask og rens
Flytning og opmagasinering

Affugtning og
fugtundersøgelser
• Fugtmåling
• SSG Styret Varme Udtørring (SVU)
• Nedrivning

Specialrengøring
Erhverv og produktion
•
•
•
•
•
•

Produktionsrengøring
Tørisblæsning
Højderengøring
Hovedrengøring
Tank- og silorens
Skibs-/værftsrengøring

24/7 Vagtcentral
•
•
•
•
•

Døgnbemandet
Dygtige medarbejdere
Hurtig udrykning
Responstid max. 60 min.
13 centre i Danmark

Vores mission
Vi skaber tryghed ved at tage
hånd om mennesker, værdier
og bygninger.

Vores værdier
Troværdig
Ansvarlig

Specialrengøring
Brand- og vandskader m.m.
•
•
•
•

Effektiv

Løsningsorienteret

Rengøring efter brand
Lugtsanering
Desinficering
Håndværkerrengøring

Troværdig
Vi siger hvad vi gør,
og gør hvad vi siger

Ansvarlig

Miljøsanering og
specialrengøring/indeklima

Vi tager hånd om opgaven
fra start til slut

• Skimmelafrensning
•
•
•
•

Løsningsorienteret

(Micro Clean, isblæsning)
Miljøsanering (asbest, PCB, bly m.m.)
Bekæmpelse af væggelus
Rengøring efter skadedyr
Social rengøring og rengøring af dødsbo

Vi handler og sikrer fremdrift

Effektiv
Vi gør tingene rigtigt
første gang – hver gang

Specialrens
Bygningsvedligeholdelse
•
•
•
•

Ventilations- og skaktrens
Graffiti- og facaderens (Tornado)
Tagrenderens
Bygningssyn
•
•
•
•
•

Grundlagt år 1993
Ca. 370 ansatte i Danmark
Ca. 240 ansatte i Norge
Ca. 350 ansatte i Sverige
Totalt ca. 960 ansatte

Kontakt os
70 15 38 00
2019-10v1.0

Døgnvagt
Læs mere
www.ssg.dk

