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         Våra tjänster:



Besiktning & status
 

Många års erfarenhet har lärt oss att 8 av 10 skorstenar mår riktigt dåligt, de har kondens- och
vittringsskador. En stor vinst i att göra regelbundna besiktningar av skorstenar är att man
upptäcker ev. begynnande skador i god tid, och därmed bromsas kostnaden som långt gångna
skador medför.

 

 
  
 

Vi erbjuder Er vår hjälp med att
säkerställa så tidsintervallerna följs när
det gäller skorstensbesiktningar enligt

gällande rekommendationer .



Reparation/Underhåll av skorstenar 
 

Rökgaser, väder, vind, vatten och temperaturskiftningar bryter, av naturliga skäl, ner alla skorstenar. Förr eller senare
behöver du göra något åt din skorsten. Vi reparerar stålskorstenar, betongskorstenar och tegelskorstenar.

 

Även en omfattande ombyggnation blir ofta betydligt billigare än att riva och
bygga nytt från grunden.



Rivning -och nybyggnation av skorstenar

Verksamheter flyttas, läggs ner eller byter förutsättningar.
 Ibland är det klokare att riva än att underhålla. Vi kan åta oss hela uppdraget inklusive kranar,

bortforsling och skrotning.

Om du behöver en ny skorsten fungerar vi som din sparringpartner för att du ska få den
optimala skorstenslösningen alltifrån besiktning och beräkning av nuvarande skorsten till

designfasen.



Vattenbilning av betongskonstruktioner
Betongsprutning

 
För att snabbt kunna reparera skadad betong har vi på Erab investerat i
en torrbetongspruta med hög kapacitet. Med vår nya torrbetongspruta

så kan vi spruta på betong betydligt fortare än med de mer traditionella
metoderna och med bättre kvalitet, det sparar både tid och pengar för

kunden.
 
 
 

Vattenbilning är en miljövänlig metod för att reparera
betong som dessutom är skonsam mot armering och

underliggande konstruktion. 



Fallskydd Mast

Fallskydd är viktig för säkerheten. Vanligaste olyckorna i
byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med

maskiner och verktyg. För att du ska kunna utföra ditt arbete på
ett säkert sätt behöver din utrustning vara kontrollerad och

godkänd för de påfrestningar som fallskyddet kan tänkas
utsättas för.

 
Behöver ni besikta fallskydd?

-Vi hjälper er!
 

Vi utför besiktning, underhåll, monterings- och
demonteringsarbeten. Vi tillverkar, säljer, monterar
samt gör konstruktionsberäkningar.

Ni som äger en mast ansvarar för att det görs
regelbundna kontroller och underhåll på dessa, för att
förebygga olycksfall.



IRATA-Repklättring Rope Acess

 
Tack vare repklättring kan vi nå platser som annars är svåråtkomliga med traditionella

metoder som mobilkran, skylift eller ställning. Detta leder ofta till en betydligt lägre
etableringskostnad. Behöver ni exempelvis hjälp med montage, svetsning, sanering, rengöring,

inspektion eller liknande så kommer vi enkelt åt de flesta utrymmena. 
 
 



Byte av hinderljus
Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och så vidare med en höjd på 45 meter eller högre över

mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrustas med hinderljus. 

Hinderljus med LED måste bytas (TSFS 2020:88)
Skärpta krav i nya regelverket TSFS 2020:88 gällande IR-ljusets effekt i förhållande till olika
vertikalvinklar för hinderljus med LED. Samtliga installerade hinderljus i Sverige med LED skall
uppfylla detta krav senast den 1 januari 2026.



Kontakta oss

.
 
 
 
 
 

 
 

Entreprenadreparationer i Örebro AB
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro

Telefon: 019-10 53 90
Jour: 070-810 53 98

E-post: erab@erabsweden.se

Bli avtalskund hos oss!
Fördelar:
Du har din egen skorstensexpert till din hjälp!
Förmånligare priser på alla våra olika tjänster!
Vi håller koll och kontaktar Er löpande när det är dags för nästa besiktning!

Kontakta oss


