
Miljö & Återvinning
Produktblad LBC Borås AB

Högtryckspolning, slamsugning & ledningsinspektion
LBC Borås har ett stort antal slamsugnings- och spolbilar samt minispolbilar utrustade med videokamera för att kunna videofilma 
ledningssystem där så behövs. I vår samlade kompetens ingår bland annat fastighetsspolning, slamsugning och högtryckspolning.

För mer information kontakta:
miljo@lbc-boras.se
033 – 17 74 70/71

LBC har JOUR-telefon för slamsugning & hög-
trycksspolning: 

Vardagar: 16:00 – 07:00, Helger: dygnet runt. 
Tel 033 - 10 70 50, Övrig tid: Tel 033 - 17 74 71

Högtrycksspolning
Vi kan med hjälp av högtrycksspolning lösa de flesta typer av stopp i 
rör och ledningar, där vi med fördel även sköter underhållsspolning. Vi 
spolar dagvattensystem, avloppsledningar, dräneringar och stuprör.                                                                                                                     
Med hetvatten löser vi även de svåraste proppar i ledningar och 
avlopp som orsakats av t.ex. fett, beläggningar eller isproppar och vi 
spolar rör och ledningar ända upp till 400 mm dimensioner. Vi utför 
även rengöring av dricksvattenbrunnar, både djupborrade och grävda.

Med special utrustning kan vi skära rötter som stoppar upp i ledningarna

Slamsugning
Våra stora bilar har kapacitet att slamsuga mellan 9-13 kbm flytande 
avfall. De har 40 m grund sugslang, men kan vid behov ta med extra 
slang à 15 m. Vi har även en våtsug som pumpar bort vatten, vilket 
är lämpligt vid tex. vattenläckor.

Vi utför slamsugning/rensning av alla typer av avlopp, brunnar och 
ledningssystem samt tömning av slutna tankar.

Om olyckan är framme kan vi hjälpa till vid vattenläckor/översvämningar.

Ledningsinspektion
Vi utför även filmning av ledningar, allt från 40-400 mm dimensioner 
med auktoriserad personal. Kunden kan se direkt på skärmen hur det 
ser ut i ledningen och kan efter önskemål få en DVD på inspelningen.           
Detta utförs av en auktoriserad TV-inspektör som filmar enligt “P93 - 
Inspektion av avloppsledningar i mark” samt “T25 - Se rören inifrån”.
Vi kan även med hjälp positionering hjälpa er med att leta upp brunnar 
och ledningar.

Fastighetspolning
Vi utför fastighetspolning och rensar Era avlopp.
Vi säkerställer funktionen för att minska riskerna för vattenskador
och gör en bedömning av ledningssystemet som också kan doku-
menteras genom att vi filmar rören.

Oljeavskiljare
Vi är auktoriserade av STOR för kontroll och besiktningar av olje- 
avskiljare. Vi utför 5 års kontroller av era tankar och utfärdar ett 
besiktningsintyg.

ADR-transport
Vi utför även slamsugning och transport av farligt avfall från bl.a. 
oljeavskiljare, tvätt rännor och tankar. Vi kan transportera allt som 
klassas som farligt avfall i flytande form. Fordonen är dessutom 
miljöklassade.

Vid större mängder transporterar vi med bil & släp
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LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av vilka 
de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC 
Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC 
Ulricehamn AB i koncernen.

Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 290 fordon och 
maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & 

Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat 
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik 
samarbetspartner.

Vår affärsidé är att utföra alla uppdrag oberoende av  storlek eller karaktär 
så snabbt och miljövänligt som  möjligt, så att våra kunder ska känna sig 
trygga och nöjda.

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar


