arkil vejser v i c e

Den sikre vej
– til en grøn fremtid!

a r k i l v ejser vice

Mere end 30 år på de danske veje

Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne
serviceentreprenører inden for drift og vedligehold
af veje og grønne områder.
Vi har været i gang siden 1978, og har mere end
30 år bag os på de danske veje. I 1998 skrev vi
historie, da Arkil som den første private leverandør
overtog driften af alle amtsveje i det daværende
Sønderjyllands Amt. Det skete, da Arkil og Sønderjyllands Amt stiftede et fælles selskab, OASA,
som efterfølgende vandt amtets udbud inden for
vejservice. I forvejen havde Arkil vundet driften
af alle statsveje i Sydjylland og på Fyn for Vejdirektoratet.
En stor økonomisk gevinst
Aftalen med Sønderjyllands Amt blev en stor økonomisk gevinst for begge parter – og i sidste ende
for skatteyderne. Så da det i 2004 var klart, at
amterne stod overfor nedlæggelse, overtog Arkil
det fulde ejerskab af OASA, som herefter blev en
del af Arkil Vejservice. Mange af de medarbejdere,
som oprindeligt stammede fra Sønderjyllands Amts
vejvæsen, er i dag stadig ansat i Arkil Vejservice.
Og de kender hver en tomme af den vej, de arbejder på.

I 2001 fik vi lige så stor succes ved at gøre det
samme kunststykke en gang til: Vi overtog vejdriften i det daværende Vestsjællands Amt i det fælles
selskab OAVA, som i 2005 blev fuldstændig indlemmet i Arkil Vejservice.
Vi vinder på medarbejderne
Netop medarbejderne er noget, vi er gode til i
Arkil Vejservice. Når det gælder drift og vedligehold, er mandetimer ubetinget den største post
på budgettet, så jo mere erfarne, fleksible og
opfindsomme vores medarbejdere er, desto bedre
løsninger kan vi levere.
Derfor er vi stolte af, at en stor del af vores medarbejdere har været hos os gennem mange år – og
stolte af at mange af de metoder og det specialmateriel, vi bruger i dag, er opfundet af idérige
medarbejdere. Og ikke mindst er vi stolte af, at de
gange vi har overtaget amtslige og kommunale
vejserviceafdelinger, så har langt størstedelen af
medarbejderne været glade for at blive en del af
Arkil Vejservice.
Det er vores medarbejdere, vi vinder på
– hver gang!

” Det er vores medarbejdere, vi vinder på – hver gang!

Partnerskab er den stærkeste løsning

I et godt samarbejde deler man gevinsten. Det er
en holdning, vi tager alvorligt i Arkil Vejservice.
Den gennemsyrer alt, hvad vi foretager os, og
spørger man vores mangeårige samarbejdspartnere, er det netop det stærke samarbejde, de
vurderer højest.
Vi tænker selv
Når vi har vundet en opgave, hviler vi hverken på
laurbærrene eller de vante rutiner. Vi vælger vores
medarbejdere ud fra, at de kan lide at tænke selv,
at de arbejder selvstændigt, og at de sætter en
ære i altid at forbedre de processer, de er en del
af. Resultatet er, at vores medarbejdere ofte kvitterer med både små og store effektiviseringer og
opfindelser.

Vi tænker effektivt
For eksempel var det en af vores medarbejdere,
som fik idéen til at bruge ringpistol til montering
af hegn på bæretråde. Resultatet er, at vi nu kan
udføre det arbejde langt mere effektivt. Hvad der
førhen tog to mand mellem tre og fire timer, kan
vi nu klare på bare 20 minutter.
En anden af vores medarbejdere blev træt af at
løbe tør for kæder til sin motorsav, så han opfandt
en mobil skruestik, som kan holde motorsav og
kæde fast på lastbilen, så man kan slibe kæden,
uanset hvor man er. Den opfindelse bruger alle
vores grønne medarbejdere i dag.
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Vi tænker langsigtet
De gevinster, der kommer ud af det, holder vi ikke
for os selv – dem deler vi med vores samarbejdspartnere i form af løbende effektiviseringer. Vi
vælger altid det langsigtede samarbejde frem for
den kortsigtede gevinst. Det er netop den holdning, der har givet os så mange års erfaring på de
danske veje.

Vi tænker i løsninger
Og så kan du regne med os. Et ord er et ord, også
selv om det ikke står i en kontrakt. Vi holder vores
aftaler, og vi går op i at løse alle de udfordringer,
som opstår undervejs – også i de tilfælde, hvor det
egentlig ikke er vores ansvar. Vi er heller ikke kede
af at tage fat, uanset om det er med kort varsel
eller om natten.
Når du indgår et samarbejde med os, ser vi dig kort
sagt som vores partner, fordi vi mener, at partnerskab i sidste ende er den stærkeste løsning for alle
parter.

” I et godt samarbejde deler man gevinsten...

Etablering og pleje af grønne områder
Arkil Vejservice udfører enhver form for etablering, pleje og vedligehold af grønne områder
– fra nyanlæg og beplantningsplaner over træfældning og ukrudtsbekæmpelse til græsslåning og beskæring. Vores kunder er både private, virksomheder, kommuner, ejer- og
boligforeninger og sports- og idrætsforeninger.
Græsslåning
Uanset om der er tale om plæner, parker, boldbaner, rabatter, vejstrækninger, heller eller oversigtsarealer kan vi slå græsset på dem. Vi råder over en
stor maskinpark og bruger såvel slagleklippere som
cylinderklippere og rotorklippere.

Parkdrift
Lader du Arkil Vejservice stå for parkdriften, klarer
vi alle former for pleje og vedligehold – fra nyanlæg og beplantningsplaner over træfældning og
ukrudtsbekæmpelse til græsslåning og beskæring.

Træfældning
Arkil Vejservice fælder alle former for træer i alle
former for situationer – og naturligvis fjerner vi
også både stubbe og rødder.

Boldbaner og grønne anlæg
Arkil Vejservice udfører såvel anlæg og etablering
som drift, græssåning, græsslåning og vedligehold
af boldbaner og andre udendørs park- og idrætsfaciliteter.

Ukrudtsbekæmpelse
Arkil Vejservice udfører ukrudtsbekæmpelse på
alle former for arealer – både befæstigede og ubefæstigede. Vi mestrer alle metoderne, fra termisk
og mekanisk bekæmpelse til damp og afbrænding
– og vi udfører også sprøjtning mod invasive arter,
som for eksempel Bjørneklo.

Vejdrift og vejudstyr
Arkil Vejservice har mange års erfaring med at stå for al form for drift af både statsveje og
kommunale veje. Som serviceentreprenør udfører vi alle former for opgaver i forbindelse
med vejdriften.
Vejtilsyn
Arkil Vejservice udfører løbende tilsyn med både
veje, skilte, autoværn og øvrigt vejudstyr, samt
arealer, rastepladser, broer, bygninger og diverse
inventar. Vi har både den rette kompetence og
erfaring til at vide, om tingene er i orden.

Vejudstyr
Arkil Vejservice kan stå for såvel drift og vedligeholdelse, som nyopsætning, renholdelse, køb og
salg af alle former for vejudstyr, som for eksempel
skilte, kantpæle, autoværn og borde / bænke til
rastepladser.

Skilte og portaler
Arkil Vejservice har stor erfaring med såvel nyopsætning, som udskiftning, vedligehold og vask af
alle former for vejskilte og portaler.

Trafikværn
Har du brug for at spærre af, så lad Arkil Vejservice stå for både opsætning, vedligeholdelse og
kontrol. Eller lej udstyret af os, hvis du hellere selv
vil stå for det praktiske.

Afspærring
Arkil Vejservice kan rykke ud med kort varsel, når
det gælder afspærring i forbindelse med vejarbejde og midlertidige trafikomlægninger – uanset

hvor i landet, det foregår. Vi har afdelinger i alle
landsdele, og medarbejdere, som normalt kan
være fremme inden for meget kort tid, uanset
hvor i Danmark, det er.
Vi råder over alt nødvendigt materiel, fra markeringskegler til skiltevogne og TMA’er. Vores erfarne
medarbejdere har stor rutine i såvel opsætning,
som tilsyn og myndighedskontakt.
Autoværn
Som en del af vores faste funktionskontrakter har
Arkil Vejservice stor erfaring med udskiftning af
autoværn, både på statens motorveje og på det
kommunale vejnet. Vi udskifter naturligvis også
gerne autoværn som enkeltopgaver.
vejmarkering
Hajtænder, striber og anden vejmarkering.
Reparationer udføres enkelt og effektivt som
håndarbejde med holdbare kvalitetsprodukter.
Ukrudtsbekæmpelse
Også på veje, fortove, helleanlæg og belægninger
er ukrudtsbekæmpelse afgørende, både af æstetiske hensyn men i høj grad også for at sikre en
lang levetid. Arkil Vesjservice mestrer alle metoder
inden for ukrudtsbekæmpelse.

” Som serviceentreprenør udfører vi alle former for opgaver!

Service og renhold
Som serviceentreprenør for både private og en lang række offentlige myndigheder, er Arkil
Vejservice vant til at løse alle tænkelige service- og driftsopgaver inden for alle de områder,
vi opererer på. Og kommer du med en ny udfordring, finder vi også en løsning på det!

Ejendoms- og virksomhedsservice
Også i forbindelse med private og offentlige
ejendomme udfører Arkil Vejservice alle former
for renhold, ukrudtsbekæmpelse, vedligeholdelse,
græsslåning, beplantning og vintertjeneste.

Renhold
Hvert år samler Arkil Vejservice mere end 2.000
tons affald sammen fra grøfter, rabatter, rastepladser, parker og plæner. Vi kan også sørge for, at
dine udendørs arealer altid er et kønt syn!

Fejning
Vi råder over alle former for fejemateriel, fra selvopsugende fejemaskiner og traktorer med kost til
manuelt fejearbejde, så enhver fejeopgave kan du
trygt overlade til os.

Vintertjeneste
Når sneen kommer, er Arkil Vejservice fuldt klædt
på til at klare både saltning og snerydning. Ud
over saltbiler og sneplove tager vi også gerne vores
store maskinpark i brug, hvis der skal flyttes større
mængder sne. Vi klarer også telefonvagten, vintertilsyn samt manuel snerydning og saltning.

Rengøring
Hos Arkil Vejservice kan vi også svinge både kost
og spand. Vi er vant til at rengøre såvel offentlige
arealer, som toiletbygninger, belægninger, skilte
og andet vejudstyr – så du kan finde vej!

Belægninger og vedligeholdelse
Arkil Vejservice kan stå for både etablering, vedligeholdelse, udskiftning og renovering af
alle former for belægninger, som for eksempel asfalt, fliser eller belægningssten. Ved større
opgaver samarbejder vi med Arkil Anlæg og Arkil Asfalt.

Asfalt – reparationer
Arkil Vejservice udfører alle former for reparationer af kørebaner og asfaltbelægninger med både
kold asfalt og varm mix. Når det gælder større
opgaver, har vi naturligvis et godt samarbejde med
Arkil Asfalt, som udfører alle former for asfaltbelægninger og større vedligeholdelsesarbejder – og
hvis fabrikker har en samlet kapacitet på over
1.000 tons asfalt i timen, alene i Danmark.

Fliser og belægninger
Arkil Vejservice har stor erfaring med både etablering, vedligeholdelse, udskiftning og renovering af
alle former for fliser og belægningssten. Ved større
opgaver samarbejder vi med Arkil Anlæg, der også
har stor erfaring inden for belægningsområdet og
råder over mange kompetente brolæggere.

Afvanding
Arkil Vejservice har mere end 20 års erfaring med
afvandingsopgaver – og vi dækker hele landet.
Uanset om det gælder tilbagefræsning, rabatafhøvling, oprensning af grøfter og bassiner eller
rensning af brønde og spuling af ledninger har vi
både mandskabet og materiellet.

Bygværker
Arkil Vejservice udfører drift og vedligehold af
bygværker. Vi kan tilbyde at udføre både løbende
eftersyn og årseftersyn. Er der større opgaver
omkring eksempelvis broer – så har vi Arkil Bro og
Beton med på sidelinjen.

” Kommer du med en ny udfordring, finder vi en løsning!

A r k i l – kvalitet til tiden

Arkil er en børsnoteret, dansk entreprenørkoncern,
der siden anden verdenskrig er vokset fra fem til
cirka 1.700 medarbejdere i Danmark og i udlandet.
Godt og vel halvdelen af vores omsætning stammer fra det danske marked.
I Danmark er Arkil landsdækkende med kontorer
i både København, det øvrige Sjælland, Fyn og
Jylland. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev,
og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige.
Bygger på fremtiden
Vi er kendt for vores kvalitet, ordholdenhed og for
vores store ønske om at bygge tætte samarbejder
og langvarige kunderelationer. Vi har tre generationers erfaring i den danske infrastruktur, og vi
føler et ansvar for at bidrage til det samfund, vi er
en del af.
Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger
kloakker og leverer et renere miljø. Vi anlægger
fra grunden, bygger fundamenterne, producerer
asfalten og baner vejen frem. Vi passer på vejen,
når den er bygget, og bevarer dens høje standard.

Veludført arbejde
For Arkil betyder ”Kvalitet til tiden” at vi leverer et
ordentligt stykke arbejde, hver gang – uanset om
opgaven er stor eller lille, og uanset om kunden er
en lille privat eller en stor offentlig bygherre. Det,
der driver os, er vores egen stolthed over et veludført stykke arbejde – og glæden ved en tilfreds
kunde i sidste ende.
Positivt samarbejde
Vi har rod i den sønderjyske jordbundne og solide
tilgang til livet, og derfor er troværdighed magtpåliggende for os. Troværdighed, åbenhed og
evnen til at tage ansvar – det kendetegner de medarbejdere, vi ønsker at have hos Arkil.
Inden for alle de områder, vi opererer på – asfalt,
anlæg, fundering, piping og vejservice – er det
vores erklærede mål, at Arkils kunder står tilbage
med et kvalitetsresultat og er en positiv oplevelse
rigere – i Danmark såvel som i udlandet.

Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er
”Kvalitet til tiden”

| Anlæg | Asfalt | Bro & Beton | Fundering | Inpipe Danmark | Kabel | Miljøteknik | Vejservice

Kontakt Arkil Vejservice

– hvis driften skal være en ren fornøjelse!

Vojens
Lysbjergvej 12
6500 Vojens
Tel. +45 73 50 73 30
vejservice@Arkil.dk
www.Arkil.dk

