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ARKIL VEJSERVICE – AFVANDING

Afvanding
Arkil Vejservice udfører alle typer af afvandingsopgaver i hele landet

Vi har overblikket
Udstyr og materiel som rabathøvle og
grøfterensere er komplekse at betjene.
Det kræver overblik, kompetence og
en sikker hånd at ramme rigtigt første
gang. Alle vores medarbejdere har flere
års erfaring i netop det specialudstyr,
som bruges til afvandingsopgaver, og er
trænede i at vurdere både arbejdsopgaven og den trafik, de arbejder midt i.

Korrekt afvanding er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed,
det øger også vejens holdbarhed og levetid markant.
Vand på kørebanen er farligt og skal undgås, det er de fleste enige om.
Men mange tænker ikke over, at det også er frygteligt dyrt, når der står
vand i rabatten. Vandet trænger nemlig ind under kørebanen og får
belægningen til at synke. Det giver både sporkøring og revner, lige som
belægningen kan knække op til en meter inde. Samtidig øges risikoen
for, at der kommer huller i asfalten om vinteren, når vandet ikke kan
ledes væk fra kørebanen.
Spar penge
Derfor er det ikke bare for sikkerhedens skyld, men også for at spare
penge, vigtigt løbende at vedligeholde rabatter, grøfter, brønde og
ledninger. Faktisk bør det gøres regelmæssigt – forebyggende vedligeholdelse er billigst i det lange løb.
20 års erfaring
Arkil Vejservice har mere end 25 års erfaring med afvandingsopgaver
– og vi dækker hele landet. Uanset om det gælder tilbagefræsning, rabatafhøvling, kanttilfyldning, vedligeholdelse og oprensning af grøfter
og bassiner eller rensning af brønde og spuling af ledninger har vi både
mandskabet og materiellet. Og vi gør det rigtigt første gang!

Kontakt
Projektchef Kurt Storm
Mobil 40 10 57 04 - Mail kls@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi kan
gøre for dig.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – AFVANDING

Afvanding
Arkil Vejservice udfører alle typer af afvandingsopgaver i hele landet

Vi har materiellet
Arkil Vejservice råder over alt nødvendigt specialmateriel til udførelse af
afvandingsopgaver. Rabathøvle, rabatfræsere og kantudlæggere samt spulingsudstyr, der også skærer trærødder.
En af vores nyere anskaffelser er en
specialdesignet grøfterenser, ”Edderkoppen”, som kommer til, hvor andet udstyr
kommer til kort.

Arkil Vejservice udfører
• Kantudlægning, kanttilfyldning, afhøvling og fræsning af rabatter
• Reprofilering af grøfter og rabatter
• Brøndrensning og brøndtømning
• Spuling af ledninger samt rodskæring
• Oprensning af grøfter og bassiner
• Reparation af brønde, ledninger og vandrender
• Vedligeholdelse af grøfter, bassiner og dræn
• Vedligeholdelsesaftaler
• Udarbejdelse af tilstandsrapporter
• Udbedring af rabatskader

Kontakt
Projektchef Kurt Storm
Mobil 40 10 57 04 - Mail kls@arkil.dk
hvis du er interesseret i at høre mere

Kontakt Arkil Vejservice
Tlf. 73 50 73 30

om vores specialmateriel.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – BOLDBANER

Boldbaner
Arkil Vejservice ved, hvad der skal til for at skabe en bane, der holder

Kom i gang i tide
Hvis du overvejer at anlægge en ny
bold- eller idrætsbane, så husk at
komme i gang i tide. Det er vigtigt i
forhold til at sikre optimal kvalitet og
holdbarhed. Jordarbejdet skal laves i
foråret, når vejret holder tørt. Græsset klarer sig bedst, hvis det ikke bliver
svedet af solen hele sommeren og skal
derfor helst sås i efteråret.
Allerbedst er det, hvis du er ude i så
god tid, at vi kan lave jordarbejdet det

Arkil Vejservice anlægger, renoverer og vedligeholder

ene år, og anlægge græsset det næste.

bold- og idrætsbaner over hele landet.
Bold- og idrætsbaner er til for at blive brugt – så ofte som muligt og
stort set i al slags vejr. Derfor er ekspertise vigtig, både når det gælder
anlæg, vedligehold og løbende renoveringer. Banen skal kunne holde
til den brug, den udsættes for – det er alt for ærgerligt at måtte aflyse
både træning og kampe, fordi banen er blevet for blød af efterårsregnen, eller græsset ikke kan holde til fodboldstøvlerne.
I Arkil Vejservice ved vi, hvad der skal til for at skabe en bane, der holder – både i længden og til al slags brug. Når det gælder nyanlæggelse
sikrer vi, i samarbejde med vores specialiserede kolleger i Arkil Anlæg,
at jordbundsforholdene er kortlagt og i orden, at drænene ligger rigtigt, og at der er nok af dem. Og ikke mindst at jord- og vækstlaget er
sammensat sådan, at det giver optimale vækstbetingelser.
Vores grønne medarbejdere ved nøjagtigt, hvilken type græsblanding,
der er optimal i forhold til den brug, banen udsættes for. De ved også,
hvornår der skal sås efter, hvornår der skal gødskes, hvornår græsset skal slås, hvornår der skal plæneluftes og luges ukrudt – og hvor
ofte banen har brug for en større renovering for at holde sig som ny i
mange år.
Vælger du os som samarbejdspartner kan du være sikker på, at din
bold- eller idrætsbane kan holde til mangt og meget – i mange år.

Kontakt
Afdelingschef Bjarne Nicolajsen,
mobil 24 41 05 75, bjn@arkil.dk for at
høre mere om, hvordan vi kan anlægge
bold- og idrætsbaner for dig.

Hovedkontor Jylland/Fyn:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30
vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk
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Boldbaner
Arkil Vejservice ved, hvad der skal til for at skabe en bane, der holder

Vi dækker hele paletten
I Arkil Vejservice har vi en stor koncern
i ryggen – og det er noget, der kan
mærkes i dagligdagen. Når vi anlægger bold- og idrætsbaner, arbejder vi
for eksempel altid sammen med vores
specialiserede og kompetente kolleger
i Arkil Anlæg. I andre situationer er det
vores kolleger fra Asfalt, Fundering eller Piping, der assisterer os.
Vi er gode til at arbejde sammen i
Arkil, på tværs af både afdelinger,
fagområder og landsdele. Det kommer
ikke bare os selv til gode i dagligdagen,
det kommer også vores kunders penge-

Arkil Vejservice udfører

pung til gode. Et godt samarbejde gør
nemlig effektiv.

Anlæg, renovering og vedligeholdelse af bold- og idrætsbaner,
herunder:
• Jordbundsanalyser
• Anlæg af jordlag og dræn
• Anlæg af vækstlag
• Såning af græs
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
• Græsslåning og gødskning
• Fjernelse af affald
• Ukrudtsbekæmpelse
• Plæneluftning og eftersåning
• Etc.

Kontakt
Afdelingschef Bjarne Nicolajsen,
tel. 73 50 73 45, mobil 24 41 05 75,

Kontakt Arkil Vejservice
Tlf. 73 50 73 30

bjn@arkil.dk for at høre mere om,
hvordan vi kan holde dine boldbaner
grønne og hårdføre.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – BYGVÆRKER

Bygværker
Arkil Vejservice vedligeholder bygværker over hele landet

Afspærring ikke nødvendigt
I Arkil Vejservice råder vi over transpor
table speciallifte, som kan monteres
på selve bygværket. Fra dem kan vores
medarbejdere arbejde både på siden af
og inde under bygværket.
På den måde kan vi i mange tilfælde
spare fordyrende stilladser og samtidig
undgå at genere trafikken på under
førte veje med afspærringer.

Man fristes til at sige, at det først er når broen er bygget
og den røde silkesnor klippet over, at det virkelige arbejde
går i gang.

Eftersyn sikrer investeringen
For at sikre optimal levetid, og dermed
sikre den store investering, et bygværk

De færreste mennesker tænker nemlig over, hvor meget arbejde, det

repræsenterer, udfører Arkil Vejservice

faktisk kræver at vedligeholde bygværker.

både årseftersyn og hovedeftersyn – og
udarbejder på den baggrund tilstands

I Arkil Vejservice vedligeholder vi et stort antal bygværker af vidt

rapporter, som danner grundlag for

forskellig størrelse og karakter over hele Danmark. Her står vi for alt,

den løbende vedligeholdelse.

lige fra reparation af betonrevner med ekspanderende specialbeton,
oprensning af brønde og vedligeholdelse af dræn, græsslåning, vedli

Et kompetent team af erfarne med

geholdelse af specialbelægninger samt etablering og vedligeholdelse

arbejdere med specialudstyr sikrer, at

af faskiner (træspuns).

Arkil Vejservice leverer den bedst tæn
kelige udførelse og rådgivning.

Det er et stykke dyrt og kompliceret arbejde at anlægge og etablere et
bygværk, og samtidig er trafikanternes sikkerhed afgørende. Derfor er
den rette vedligeholdelse af vital betydning. Alle vores medarbejdere
har stor erfaring og ved præcis, hvornår der skal sættes ind med små
reparationer for at sikre optimal levetid og minimale omkostninger.

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach,
tel. 73 50 73 34, mobil nr. 20 40 30 27,
jeb@arkil.dk for at høre mere om
vedligeholdelse af bygværker.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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Bygværker
Arkil Vejservice vedligeholder bygværker over hele landet

Lillebæltsbroen
– et fuldtidsprojekt
I Arkil Vejservice arbejder to af vores
medarbejdere fuld tid – året rundt
– med vedligeholdelsen af den nye
Lillebæltsbro. Med sine to 120 meter
høje pyloner og 1.700 meter kørebane
er der nok at se til – både over og under
vandet.
Ud over de to fuldtidsansatte medar
bejdere i Arkil Vejservice, bidrager Arkil
Bro & Beton på betonsiden, lige som Ar
kil Asfalt står klar, når der er behov for
reparation af den specielle brobelæg
ning, som kørebanen er opbygget af.
Det er nemlig med Lillebæltsbroen som
med langt de fleste andre af de projek
ter, vi udfører i Arkil Vejservice: Vi er en
overskuelig og fleksibel organisation
med en stor koncern i ryggen. Så selv

Arkil Vejservice udfører

om vi har fordelen af ikke at være for
mange, kan vi altid hente hjælp hos

Vedligeholdelse af alle typer og størrelser af bygværker, herunder:

vores kolleger i de andre afdelinger, når

• Reparation af skader og revner med ekspanderende specialbeton

opgaven er stor eller kræver særlige

• Reparation og vedligeholdelse af fuger

kompetencer.

• Oprensning af brønde og vedligeholdelse af dræn
• Græsslåning og vedligeholdelse af kørebane og vejudstyr
• Etablering og vedligeholdelse af faskiner (træspuns)
• Udførelse af årlige eftersyn i tæt samarbejde med rådgiver

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach,
tel. 73 50 73 34, mobil nr. 20 40 30 27,
jeb@arkil.dk for at høre mere om
vedligeholdelse af bygværker.

Kontakt Arkil Vejservice,
Vojens, Tel. 73 50 73 30

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – EJENDOMSSERVICE

Ejendomsservice
Arkil Vejservice sikrer optimal vedligeholdelse af alle udendørs arealer

Viceværten, der kan lidt
mere
Med Arkil Vejservice får du en vicevært,
der kender din virksomheds behov og
udendørs arealer som sin egen bukselomme – og samtidig kan han lidt mere
end de fleste. Vi sørger nemlig for, at I
har en fast medarbejder, der kender jer,
har overblikket og kan tage sig af det
meste i dagligdagen.
Men står du og har brug for ny asfalt
på parkeringspladsen, totalrenovering

Hvilket førstehåndsindtryk ønsker du at give kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere?
Selv om det gamle mundheld siger, at man ikke skal skue hunden på
hårene, er det nøjagtigt, hvad de fleste mennesker gør. Hver gang.
Det første, man lægger mærke til, når man ankommer et nyt sted,

af belægningerne eller nyanlæg af dine
grønne områder, kan din nye vicevært
selvfølgelig også klare det. Han har nemlig en stor koncern i ryggen, med 1.700
kompetente kolleger, som ikke er længere end et enkelt telefonopkald væk.

er hvordan udendørsarealerne tager sig ud. Trætte græsplæner med
ukrudtsvækst, huller i belægningen og uplejede bede giver indtryk af
et sted, der har set bedre dage – og det smitter af på folks opfattelse
af din virksomhed.
I Arkil Vejservice sørger vi for, at dine udendørsarealer altid giver et
godt indtryk – med tætte og velplejede græsplæner, hel og velholdt
asfalt på parkeringspladsen, jævne og ukrudtsfri belægninger, renvaskede facader og tagrender – og bede fyldt med friske prydplanter og
buske.
Vi har stor erfaring med pleje og vedligehold af alle former for parker

Kontakt

og grønne områder. Vi passer grønne områder for både private og of-

os på telefon 73 50 73 30 eller mail

fentlige myndigheder over hele landet – og så er vi effektive. Alle vores

vejservice@arkil.dk, for at høre mere

medarbejdere er erfarne folk, som har træning i at vurdere behovet i

om hvor velplejede, vi kan gøre dine

de enkelte situationer. Så bruger du os, er du sikker på, at du får mest

udendørsarealer.

mulig ejendomsservice og mindst mulig bøvl for pengene!

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – EJENDOMSSERVICE

Ejendomsservice
Arkil Vejservice sikrer optimal vedligeholdelse af alle udendørs arealer

Arkil Vejservice udfører
Ejendomsservice og vedligehold af grønne områder samt belægninger,
herunder:
• Pleje og slåning af alle typer af græs
• Alle former for bekæmpelse af ukrudt og andre uønskede vækster
• Beskæring og fældning af træer
• Pleje, beskæring og foryngelse af buske, pur, bede og hække
• Pleje af arealer med prydblomster
• Pleje af hegn, krat og skov
• Fjernelse af løv
• Gødskning
• Indsamling af affald og tømning af affaldsstativer og containere
• Nyplantning og omplantning
• Snerydning og saltning
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og plejeplaner
• Rydning, udtynding, efterplantning, træfældning og flisning
• Naturpleje
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer
• Rengøring af borde og bænke og andet udstyr
• Fejning, opsugning og højtryksspuling af alle typer af belægninger
• Fjernelse af graffiti
• Maling, reparation og vedligehold af udstyr og inventar
• Renhold af facader og tagrender
• Pleje og vedligehold af alle former for asfalt og belægninger
• Etc.

Kontakt
Divisionsdirektør Michael Stisen
Mobil nr. 23 73 40 99 - Mail mis@arkil.dk,

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

hvis du vil høre mere om, hvor bredt, vi
dækker.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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Fejning
Arkil Vejservice løser alle former for fejeopgaver i hele landet

GPS i alle maskiner
Udstyr og materiel som rabathøvle og
grøfterensere er komplekse at betjene.
Det kræver overblik, kompetence og
en sikker hånd at ramme rigtigt første
gang. Alle vores medarbejdere har flere
års erfaring i netop det specialudstyr,
som bruges til afvandingsopgaver, og
er trænede i at vurdere både arbejdsopgaven og den trafik, de arbejder
midt i.

Arkil Vejservice holder vejen frem ren – med alle former for
fejning, opsugning og højtryksspuling.
Arkil Vejservice løser alle former for fejeopgaver, uanset hvor store eller
små, specielle eller krævende de måtte være. Vi har materiellet til at
håndtere alt fra opsugning på fortove og cykelstier til fejning af længere motorvejsstrækninger. Vores maskinpark spænder over hele spektret,
fra håndbårne maskinkoste og fejning med roterende børster til specialbyggede feje- / sugebiler, som også klarer opsugning af store mængder
affræset asfalt i forbindelse med vejarbejder.
Er der behov for ekstra grundig rengøring, rykker vi ud med specialmonterede højtryksspulere, som klarer jobbet, hvor almindelige fejebiler
kommer til kort – for eksempelvis efter byfester eller i forbindelse med
særligt forurenede arealer.
Vi råder naturligvis over alle former for koste og påmonteret specialudstyr – så vi kan tage særligt hensyn, afhængigt af, hvor vi fejer. Byernes

Kontakt

brostensbelægninger kræver særlig nænsomhed, mens der med stor

Afdelingschef Bjarne Nicolaijsen,

fordel kan monteres stålbørster, som tager rabattens ukrudt med, når vi

bjn@arkil.dk, hvis du vil høre mere

fejer landevejs- og motorvejsstrækninger.

om mulighederne for at bruge vores
fejebiler til opmåling.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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Fejning
Arkil Vejservice løser alle former for fejeopgaver i hele landet

Vi sætter sikkerheden
højest
Vi fejer altid i kørselsretningen, når vi
er ude i trafikken, og vi har et indgående kendskab til reglerne for markering
og afspærring i forbindelse med større
fejeopgaver tæt på trafikken.
Uanset hvilken type opgave, vi udfører
i Arkil Vejservice, er trafikken altid tæt
på. Derfor er alle vores medarbejdere
erfarne folk, lige som kurset ”Vejen
som arbejdsplads” er obligatorisk for
alle, uanset funktion. Sikkerhed er et
område, vi sætter meget højt hos Arkil
Vejservice, og vi råder over alt nødvendigt sikkerhedsudstyr.
Vi vil nemlig fortsat gerne have erfarne
medarbejdere.

Arkil Vejservice udfører
Alle former for fejning, opsugning og højtryksspuling
• På kørebanen
• I nødspor
• Ved asfaltarbejder og reparationer
• På fortove og cykelstier
• Af store pladser og parkeringspladser
• Langs kansten
• Til fjernelse af ukrudt
• VI fejer for offentlige myndigheder såvel som for private
og virksomheder

Kontakt
Afdelingschef Bjarne Nicolajsen,
bjn@arkil.dk, hvis du er interesseret i,
at vi skal feje for dig.

• Faste aftaler, såvel som tilkald, abonnement og virksomhedsaftaler

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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Græsslåning
Slåning og rigtig pleje af græs kræver viden og erfaring

For sikkerhedens skyld
Når vi færdes i trafikken, er korrekt
pleje og græsslåning vigtigt for sikkerheden.
Der skal være fri og god oversigt, kantpæle og tavler skal være synlige, og
vand fra kørebanen skal have frit løb til
grøfter og afvandingssystemer.

Vi har begge dele i Arkil Vejservice.
Græs er ikke bare græs – og græsslåning er ikke bare et spørgsmål om
at køre den første og bedste plæneklipper hen over græstæppet med
jævne mellemrum. De fleste græsarealer er omhyggeligt tilsået med
netop den græssort, der passer bedst til den brug, arealet udsættes for.
Der er forskel på græsset på golfbanen, græsset i offentlige parker –
og de robuste sorter, der bruges for eksempel i rabatter. Derfor er der
også forskel på, hvordan det skal plejes og slås.
I Arkil Vejservice bruger vi typisk rotorklippere til almindeligt brugsgræs, mens finere græs på for eksempel golfbaner bliver klippet med
cylinderklippere, som skærer græsset af frem for at flå det. Gælder det
grøftekanter og rabatter, bruger vi typisk slagleklippere, som spreder
det afklippede græs ud, så det ikke samler sig i klumper, der hæmmer
væksten af det underliggende græs.
Med den rigtige gødskning og pleje sikrer vi, at problemer med mos og

Kontakt

ukrudt minimeres, og vi har stor erfaring med, hvor der kan effektivise-

Afdelingschef Bjarne Nicolajsen,

res og optimeres – og hvor der ikke kan. Når det for eksempel gælder

bjn@arkil.dk for at høre mere om,

grøftekanter og rabatter, som vokser vildt en stor del af året, er det

hvordan vi kan gøre græsset grønnere

vigtigt at få klippet præcis ofte nok til at undgå trævækst.

hos dig.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – GRÆSSLÅNING

Græsslåning
Slåning og rigtig pleje af græs kræver viden og erfaring

Vi har materiellet
Arkil Vejservice råder over en stor
maskinpark, også inden for græsslåning. Vi har alt fra cylinderklippere og
rotorklippere til vinkelklippere, kantpæleklippere, plænetraktorer, specialklippere til boldbaner og sportspladser
samt front og sidemonterede klippere.
De kan alle kombineres i utallige variationer og dermed klare ethvert behov.

Arkil Vejservice udfører
Græsslåning og pleje af græs for både private og offentlige myndigheder, når det gælder:
• Parker og anlæg
• Golfbaner, fodboldbaner og idrætsanlæg
• Offentlige arealer
• Grøftekanter, rabatter, heller, rastepladser og oversigtsarealer
• Boligforeninger og legepladser
• Enge, overdrev og andre beskyttede naturområder
• Udlejning af maskiner og materiel
• Anlæg og reetablering af alle former for græsbelægninger

Vi lejer også ud
når vi ikke selv har vores materiel i
brug, så kontakt afdelingschef
Bjarne Nicolajsen, mobil nr. 24 41 05 75,

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

bjn@arkil.dk, hvis du er interesseret i at
leje materiel.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – GRØNNE OMRÅDER

Grønne områder
Arkil Vejservice plejer alle former for grønne områder over hele landet

Brug os som sparringspartner
I Arkil Vejservice er vi vant til at følge
de udleverede specifikationer til punkt
og prikke – men vi er også gode til at
komme med forslag til forbedringer
inden for rammerne.
Vores medarbejdere er erfarne folk
med stor opfindsomhed. De er vant
til at tænke selv, og til at blive hørt,
når de kommer med gode forslag. Så
vælger du os, får du ikke bare udført

Grønne områder er byens oaser. Men det kræver omtanke
at pleje dem både rigtigt og effektivt.
Arkil Vejservice har stor erfaring med pleje og vedligehold af alle

de specificerede opgaver helt nøjagtigt
– du får også en sparringspartner, der
helt af sig selv bidrager med forslag til
forbedringer og effektiviseringer.

former for grønne områder. Vi passer grønne områder for både private
og offentlige myndigheder over hele landet – fra golfbaner og idrætsanlæg til parker, rastepladser, vejstrækninger og beskyttede naturområder.
Vi ved, hvad der skal til, både når det gælder pleje, gødskning og
slåning af græs, beskæring og fældning af træer, ukrudtsbekæmpelse,
vedligeholdelse og foryngelse af buske, pur og hække. Og vi ved også,
at langt den mest tidskrævende opgave er den mest menneskeskabte
af alle: Nemlig fjernelse af henkastet affald. Vi samler årligt mere end
2.000 tons affald fra offentlige områder, så som parker, grøftekanter,
rabatter, rastepladser og andre naturområder.
Vi er også effektive, og frem for alt kender vi forskel på gavnlige

Kontakt

effektiviseringer og besparelser, der i sidste ende fordyrer, fordi de

Afdelingschef Bjarne Nicolajsen,

ikke tager hensyn til rettidig omhu. Ukrudt skal fjernes med optimale

mobil nr. 24 41 05 75, bjn@arkil.dk for

intervaller for at opgaven kræver mindst mulig tid – grøftekanter skal

at høre mere om, hvad vi kan gøre for

klippes tids nok til, at man undgår trævækstindvandring, som ødelæg-

dine grønne områder.

ger afvanding af veje og er dyrere at fjerne.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – GRØNNE OMRÅDER

Grønne områder
Arkil Vejservice plejer alle former for grønne områder over hele landet

Vi er landsdækkende
Med hovedkontorer i både Vojens og
Slagelse og afdelinger fordelt over
hele landet, dækker Arkil Vejservice
hele Danmark. Vi råder over en stor og
alsidig maskinpark og kan løse alle opgaver, når det gælder pleje af grønne
områder.
Kommer du med en ny udfordring,
vil det være en fornøjelse for vores
kreative medarbejdere at finde ud af,
hvordan vi løser den!

Arkil Vejservice udfører
Pleje og vedligehold af alle former for grønne områder for både private
og offentlige myndigheder. Herunder:
• Pleje og slåning af alle typer af græs
• Alle former for bekæmpelse af ukrudt og andre uønskede vækster
• Beskæring og fældning af træer
• Pleje, beskæring og foryngelse af buske, pur, bede og hække
• Pleje af arealer med prydblomster
• Pleje af hegn, krat og skov
• Fjernelse af løv
• Gødskning
• Indsamling af affald
• Nyplantning og omplantning
• Snerydning og saltning
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og plejeplaner
• Rydning, udtynding, efterplantning, træfældning og flisning
• Naturpleje

Kontakt
Kontakt os på telefon 73 50 73 30
vejservice@arkil.dk, for at høre mere
om, hvordan vi kan være sparrings-

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

partner for dig.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – PARKDRIFT

Parkdrift
Arkil Vejservice plejer og vedligeholder alt fra parker til rastepladser

Vi er landsdækkende
Med hovedkontorer i både Vojens og
Slagelse og afdelinger fordelt over
hele landet, dækker Arkil Vejservice
hele Danmark. Vi råder over en stor
og alsidig maskinpark og kan løse alle
opgaver, når det gælder parkdrift og
pleje af grønne områder.
Kommer du med en ny udfordring,
vil det være en fornøjelse for vores
kreative medarbejdere at finde ud af,
hvordan vi løser den!

Når det gælder vedligehold af grønne områder og belægninger, er du i kompetente hænder hos Arkil Vejservice.
Arkil Vejservice har stor erfaring med pleje og vedligehold af alle
former for grønne områder. Vi passer grønne områder for både private
og offentlige myndigheder over hele landet – fra golfbaner og idrætsanlæg til parker, rastepladser, vejstrækninger og beskyttede naturområder.
Hvert år samler vi cirka 2.000 tons affald på offentlige områder. Vi tømmer skraldespande og containere, vi vasker bænke og fjerner graffiti.
Vi river grus, bekæmper ukrudt og reparerer belægninger af enhver
slags. Vi ved, hvad der skal til, både når det gælder pleje, gødskning og
slåning af græs, beskæring og fældning af træer og vedligeholdelse og
foryngelse af buske, pur og hække.
Vi er også effektive, og frem for alt kender vi forskel på gavnlige effektiviseringer og besparelser, der i sidste ende fordyrer, fordi de ikke

Kontakt

tager hensyn til rettidig omhu. Vi udfører opgaver både med faste

Afdelingschef Allan Dencker

intervaller og på tilstandskrav. Alle vores medarbejdere er erfarne

Tlf. 21 70 23 20 - Mail ald@arkil.dk

folk, som har træning i at vurdere behovet i de enkelte situationer. Så

hvis du er interesseret i at lade os

bruger du os, er du sikker på, at du får mest mulig parkdrift og mindst

klare papirarbejdet.

mulig bøvl for pengene!

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – PARKDRIFT

Parkdrift
Arkil Vejservice plejer og vedligeholder alt fra parker til rastepladser

Arkil Vejservice udfører
Parkdrift, pleje og vedligehold af alle former for grønne områder for
både private og offentlige myndigheder - herunder:
• Pleje og slåning af alle typer af græs
• Alle former for bekæmpelse af ukrudt og andre uønskede vækster
• Beskæring og fældning af træer
• Pleje, beskæring og foryngelse af buske, pur, bede og hække
• Pleje af arealer med prydblomster
• Pleje af hegn, krat og skov
• Fjernelse af løv
• Gødskning
• Indsamling af affald og tømning af affaldsstativer
• Nyplantning og omplantning
• Snerydning og saltning
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og plejeplaner
• Rydning, udtynding, efterplantning, træfældning og flisning
• Naturpleje
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer
• Rengøring af borde og bænke og andet udstyr
• Rengøring af toiletter og toiletbygninger
• Fejning, opsugning og højtryksspuling af alle typer af belægninger
• Fjernelse af graffiti
• Maling, reparation og vedligehold af udstyr og inventar

Kontakt Arkil Vejservice
Tlf. 73 50 73 30

Kontakt
Afdelingschef Allan Dencker
Tlf. 21 70 23 20 - Mail ald@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi kan
gøre for dig!

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – RENHOLD

Renhold
I Arkil Vejservice holder vi rent på 4000 kilometer dansk vej

Vi har erfaringen
Arkil Vejservice har opgaver med drift
og vedligeholdelse af stats- og kommuneveje over hele landet, både når
det gælder motorvejsnettet, hovedlandeveje og kommuneveje, og flere og
flere vælger at lægge opgaven med
drift og vedligehold af vejnettet over
til os. I dag har vi ansvaret for drift og
vedligeholdelse af mere end 800 kilometer motorveje og motortrafikveje,
2000 kilometer hovedlandeveje og 690
kilometer kommuneveje.

Hvert år samler vi cirka 2.000 tons affald langs danske
veje, både på landet og i byerne.
Vi tømmer skraldespande og containere og vasker omkring 20.000
kantpæle. Vi holder skilte og portaler fri for alger og snavs, vasker
bænke og borde på rastepladser, rengør toiletter, bekæmper ukrudt,
fejer og renser brønde og ledninger, så regnvand frit kan løbe væk fra
vejen.

Vores medarbejdere er erfarne folk,
som har været hos os i mange år og
kender hver en tomme af den vej, de
arbejder på. Det er ikke sjældent, at vi
fejrer 25 års jubilarer i Arkil Vejservice –
og for nylig endda et 40-års jubilæum.
Det er vores medarbejderes lange erfaring, som udgør fundamentet for vores
effektivitet.

Vi ved kort sagt, hvad der skal til for at holde vejstrækninger både rene
og sikre – og vi har også stor erfaring med, hvor ofte de forskellige aktiviteter skal udføres. Det gælder om at finde de helt rigtige intervaller,
så man opnår mest mulig effekt med mindst mulig arbejdsindsats.
Vi udfører opgaver både med faste intervaller og på tilstandskrav. Alle
vores medarbejdere er erfarne folk, som har træning i at vurdere behovet i de enkelte situationer. Så bruger du os, er du sikker på, at du får
mest muligt renhold og mindst muligt bøvl for pengene!
Pæne og velholdte arealer og veje påvirker menneskers oplevelse positivt. Det medvirker til en bedre oplevelse som trafikant.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – RENHOLD

Renhold
I Arkil Vejservice holder vi rent på 4000 kilometer dansk vej

Brug os som sparringspartner
I Arkil Vejservice er vi vant til at følge
de udleverede specifikationer til punkt
og prikke – men vi er også gode til at
komme med forslag til forbedringer
inden for rammerne.
Vores medarbejdere er erfarne folk
med stor opfindsomhed. De er vant til
at tænke selv, og til at blive hørt når de
kommer med gode forslag. Så vælger
du os, får du ikke bare udført de specificerede opgaver helt nøjagtigt – du får
også en sparringspartner, der helt af sig
selv bidrager med forslag til forbedringer og effektiviseringer.

Arkil Vejservice udfører
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer, rastepladser
og sideanlæg
• Tømning af affaldsstativer og containere
• Løbende opsamling af affald i yderrabatter, midterrabatter, grøfter,
skillerabatter, på heller, på brugsplæner, sideanlæg og rastepladser
• Totalopsamling en eller flere gange om året (rydning af arealer
for alt affald)
• Rengøring af skilte, portaler og vejudstyr
• Vask af kantpæle, enkeltvis og med kantpælevasker
• Rengøring af borde og bænke og andet udstyr på rastepladser
• Rengøring af toiletter og toiletbygninger
• Alle former for ukrudtsbekæmpelse, inklusive bekæmpelse
af invasive arter
• Fejning, opsugning og højtryksspuling af alle typer af belægninger
• Oprensning af brønde og spuling af ledninger
• Fjernelse af graffiti
• Maling, reparation og vedligehold af udstyr og inventar

Kontakt
os på tlf. 73 50 73 30 eller mail
vejservice@arkil.dk, for at høre mere
om, hvordan vi kan være sparrings-

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

partner for dig.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – TRÆFÆLDNING

Træfældning
Træfældning kræver erfarne folk og det rette udstyr

Vi har materiellet
Arkil Vejservice råder over en stor maskinpark, også inden for træfældning.
Har du et større areal, der skal ryddes,
klarer vores skovningsmaskiner opgaven hurtigt og effektivt. Vi fælder, afgrener og hakker til flis i én og samme
arbejdsgang. Og vi fjerner selvfølgelig
også stubbe og rødder.
Kræver opgaven større forsigtighed,
klarer vores erfarne medarbejdere også
at topkappe stykke for stykke, så om-

Arkil Vejservice er leveringsdygtig i begge dele.

kringliggende bygninger eller beplantning ikke bliver beskadiget.

I Arkil Vejservice har alle vores medarbejdere været på skovningskursus, før de bliver sendt ud på deres første træfældningsopgave.
At fælde træer er farligt arbejde, hvis man ikke har respekt for, hvad
man har med at gøre – og kompetencer til at vurdere opgaven.
Vi fælder mange træer i Arkil Vejservice, og vi har stor erfaring i at
vurdere, hvilket udstyr og hvilke forholdsregler, der skal til. Uanset
om vi skal rydde et større areal, så vores kolleger i Arkil Anlæg kan
komme til med deres maskiner, eller vi med stor forsigtighed skal
fjerne træer tæt på bebyggelse, ved vi, hvad der kræves. Og vi har
materiellet til at løse en hvilken som helst træfældningsopgave.
Hovedparten af vores medarbejdere er meget erfarne folk. Så har du
brug for en vurdering af en træfældningsopgave, kommer vi gerne
forbi og giver vores bud på, hvordan opgaven løses bedst og billigst,
og hvad det kræver af mandskab og materiel.

Kontakt
Afdelingschef Allan Dencker
Mobil 21 70 23 20 - Mail ald@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde
inden for træfældning.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – TRÆFÆLDNING

Træfældning
Træfældning kræver erfarne folk og det rette udstyr

Pas på råd og svamp
I Arkil Vejservice er det fast rutine for
alle vores grønne medarbejdere jævnligt at tjekke træerne i de grønne områder, vi tager os af, for råd og svamp.
Et sygt træ kombineret med en efterårsstorm kan være en rigtig farlig
cocktail, så det er vigtigt at opdage
problemerne tids nok til, at vi kan
fælde træet, inden det går galt – og
inden det smitter sine naboer.

Arkil Vejservice udfører
• Alle former for fældning af træer
• Skovning
• Topkapning
• Flisning
• Løbende tilsyn for sygdomme, råd og svamp
• Vurdering af træfældningsopgaver
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

Kontakt
Afdelingschef Allan Dencker
Mobil 21 70 23 20 - Mail ald@arkil.dk
hvis du er interesseret i at høre mere

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

om, hvad vi kan gøre for dine grønne
områder.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – UKRUDTSBEKÆMPELSE

Ukrudtsbekæmpelse
Arkil Vejservice mestrer alle effektive ukrudtsbekæmpelses metoder

Gør livet surt for ukrudtet
Når det gælder grønne områder, har vi
i Arkil Vejservice stort fokus på at gøre
livet surt for ukrudtet på andre måder
end ved traditionel ukrudtsbekæmpelse. Ofte vil den rette gødskning og
de rette jordbundsforhold gøre livet
surt for ukrudtsplanterne og hjælpe
prydplanterne til at få overtaget.
Samtidig kan etablering af et fornuftigt bunddække i løbet af et par år helt

Effektiv ukrudtsbekæmpelse er en kunst, som handler

overflødiggøre ukrudtsbekæmpelse.

om at vælge den helt rigtige metode. I Arkil Vejservice
mestrer vi dem alle..
Afbrænding med gas, damp eller kogende skum, strigling, skuffejern og gift – eller hvad med etablering af et bunddække, der holder
ukrudtet nede, samt sikring af den rette gødskning, som gør livet surt
for ukrudtsplanter? Metoderne til bekæmpelse af ukrudt er mange, og
i Arkil Vejservice mestrer vi dem alle. Men mere vigtigt er det, at vi ved
hvilke metoder, vi skal bruge hvor, hvornår og hvordan.
Afbrænding af ukrudt med gas er for eksempel en meget udbredt
metode, som i langt de fleste tilfælde har erstattet bekæmpelse med
miljøgifte. Metoden er miljøvenlig, men den kræver erfaring og håndelag for virkelig at være effektiv. Ukrudtet skal nemlig ikke brændes
helt af, men blot blancheres. Når det sker, vokser planten sig selv ihjel,
så også rødderne dør. Brænder man toppen helt af, skyder rødderne
igen – og samtidig bruger man alt for meget gas.

Kontakt

Alle former for ukrudtsbekæmpelse kræver rettidig omhu. Det gælder om at finde netop det interval, der samlet set kræver den mindste
arbejdsindsats, så der hverken bekæmpes oftere end højst nødvendigt

Afdelingschef Bjarne Nicolajsen

eller der går så længe, at arbejdet bliver for stort.

kæmpelse i grønne områder.

Mobil 24 41 05 75 - Mail bjn@arkil.dk,
hvis du vil vide mere om ukrudtsbe-

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30

vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – UKRUDTSBEKÆMPELSE

Ukrudtsbekæmpelse
Arkil Vejservice mestrer alle effektive ukrudtsbekæmpelses metoder

Ukrudt nedbryder
Hvis vejens asfalt eller belægningen
skal sikres optimal levetid, er effektiv
og regelmæssig ukrudtsbekæmpelse
helt afgørende.
Får ukrudtet først fat er nedbrydningen
allerede begyndt.

Arkil Vejservice udfører
Alle former for bekæmpelse af ukrudt på befæstede
eller ubefæstede arealer:
• Termisk bekæmpelse med gas
• Termisk bekæmpelse med damp
• Termisk bekæmpelse med kogende skum
• Mekanisk bekæmpelse med strigle eller børstning med stålkost
• Manuel bekæmpelse
• Bekæmpelse af invasive arter, for eksempel Bjørneklo, ved sprøjtning
med godkendte midler
• Forebyggelse ved hjælp af gødskning, jordbundsforhold og
bunddække
• Bekæmpelse med traktormonterede brændere

Kontakt
Afdelingschef Bjarne Nicolajsen
Mobil 24 41 05 75 - Mail bjn@arkil.dk
for at høre mere om, hvordan vi kan

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

bekæmpe dit ukrudt.
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ARKIL VEJSERVICE – VEJTILSYN

Vejtilsyn
Arkil Vejservice fører tilsyn på motorveje, hovedlandeveje og kommuneveje

Tilsyn sikrer
infrastrukturen
Et effektivt og velfungerende tilsyn
med vores veje er vigtigt for, at vores
infrastruktur virker. Sikkerheden og
fremkommeligheden skal være optimal.

Arkil Vejservice har lang erfaring med at udføre vejtilsyn
både for Vejdirektoratet og for mange kommuner over
hele landet.
Vi har nogle særdeles erfarne vejmænd i Arkil Vejservice. Flere af dem
har været med os, siden starten for 16 år siden – og gennem de sidste
13 år har de også haft ansvaret for fuld indrapportering.
I dag udfører Arkil Vejservice vejtilsyn for Vejdirektoratet på hele Sønderjyske Motorvej, Fynske Motorvej og på store dele af det sjællandske
motorvejsnet – og flere og flere kommuner over hele landet vælger
også Arkil Vejservice til at stå for tilsynet på deres veje.
Vi kender alle opgaver og regler som vores egen bukselomme. Vi ved
nøjagtigt, hvordan de forskellige ting skal udføres, og præcis hvordan
de skal indrapporteres. Så bruger du vores vejmænd, er du sikker på,
at alt går glat – så vi kan bruge mest mulig tid på at udføre opgaverne,
frem for på at hitte rede i regler og indrapportering.

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach
Mobil 20 40 30 27 - Mail jeb@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi kan gøre
for dine veje.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30

Arkil Vejservice
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
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ARKIL VEJSERVICE – VEJTILSYN

Vejtilsyn
Arkil Vejservice fører tilsyn på motorveje, hovedlandeveje og kommuneveje

Vi sætter sikkerheden
højest
Når man arbejder i trafikken, skal man
have et godt overblik. Vejen er en
farlig arbejdsplads, og det er vigtigt at
have styr på både fremkommeligheden,
afviklingen af trafikken, det arbejde
man skal udføre – og ikke mindst sin
egen og kollegernes sikkerhed.
Alle vores medarbejdere er erfarne og
har obligatorisk gennemført kurset
”Vejen som arbejdsplads”, og sikkerhed
er et område, vi sætter højt hos Arkil
Vejservice.
Vi vil nemlig fortsat gerne have erfarne
medarbejdere!

Arkil Vejservice udfører
• Tilsyn på både motorveje, hovedlandeveje, kommuneveje
• Tilsyn med sideveje, broer, bygværker, raste- og holdepladser samt
tilstødende arealer
• Tilsyn med vejudstyr
• Skadesregistrering
• Alle faste vejmandsopgaver, så som reparationer,
opsamling af trafikfarlige genstande, renhold etc.
• Servicetimer efter aftale
• Fuld indrapportering
• Udbedring af akutte forhold

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach
Mobil 20 40 30 27 - Mail jeb@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi kan gøre
for dine veje.

• Tilstandsvurdering
• Afmærkning af serviceforhold

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
Lysbjergvej 12, Hammelev
6500 Vojens
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vejservice@arkil.dk / www.arkil.dk

ARKIL VEJSERVICE – VEJUDSTYR

Vejudstyr
Arkil Vejservice vedligeholder store dele af det danske vejnet

Vi har erfaringen
Arkil Vejservice har opgaver med drift og
vedligeholdelse af stats- og kommuneveje over hele landet, både når det gælder motorvejsnettet, hovedlandeveje og
kommuneveje, og flere og flere vælger
at lægge opgaven med drift og vedligehold af vejnettet over til os. I dag har vi
ansvaret for drift og vedligeholdelse af
mere end 800 km motorveje og motortrafikveje, 2000 km hovedlandeveje og
690 km kommuneveje.

Udstyr som tavler og kantpæle er afgørende for sikkerheden og kræver hurtig reaktion, hvis uheldet er ude.
Færdselstavler står udsat på de danske veje. Det sker jævnligt, at de
bliver påkørt af uheldige eller uopmærksomme trafikanter. Indeholder
de vigtig information om situationen længere fremme, kan det hurtigt
give anledning til farlige situationer. Når der er risiko for fare, rykker
Arkil Vejservice ud med kort varsel. Over hele landet.

Vores medarbejdere er erfarne folk,
som har været hos os i mange år og
kender hver en tomme af den vej, de
arbejder på. Det er ikke sjældent, at vi
fejrer 25 års jubilarer i Arkil Vejservice
– og for nylig endda et 40-års jubilæum.
Det er vores medarbejderes lange erfaring, som udgør fundamentet for vores
effektivitet.

Tager os af det hele
Arkil Vejservice er en af Danmarks største serviceentreprenører inden for
vejdrift. Vi vedligeholder store dele af det danske vejnet, og vi ved, hvor
vigtigt vejens udstyr er for både sikkerheden og trafikkens afvikling.
Vores medarbejdere er vant til at tage sig af det hele – fra rengøring
af toiletter og reparation af bænke og borde på rastepladser til vask og
udskiftning af tavler, portaler, kantpæle, infotavler, affaldsstativer og
andet vejudstyr.
Styr på myndighedskrav
Vi kender skilteskoven og har styr på myndighedernes krav – både når
det gælder materialevalg, og når det gælder placering. Når du lægger
opgaven over til os, kan du stole på, at vi udfører den professionelt.
Og så har vi både et stort lager og gode aftaler med vores leverandører,
så vi altid kan rykke hurtigt ud, når det er afgørende at få beskadiget

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach
Mobil 20 40 30 27 - Mail jeb@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi
kan gøre for dig.

udstyr udskiftet med det samme.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
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ARKIL VEJSERVICE – VEJUDSTYR

Vejudstyr
Arkil Vejservice vedligeholder store dele af det danske vejnet

Vi sætter sikkerheden
højest
Når man arbejder ude i trafikken, skal
man have et godt overblik. Vejen er en
farlig arbejdsplads, og det er vigtigt at
have styr på både fremkommeligheden,
afviklingen af trafikken, det arbejde man
skal udføre – og ikke mindst sin egen og
kollegernes sikkerhed.
Alle vores medarbejdere har obligatorisk
gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”, og sikkerhed er et område, vi
sætter meget højt hos Arkil Vejservice.
Vi råder over alt nødvendigt afspærrings- og sikkerhedsudstyr og en hel
flåde af TMA’er.
Vi vil nemlig fortsat gerne have
medarbejdere med lang erfaring!

Arkil Vejservice udfører
Opsætning, udskiftning, drift, vedligeholdelse og renhold af:
• Trafiktavler og -portaler af alle typer
• Kantpæle og infotavler
• Borde, bænke, og affaldsstativer
• Toiletbygninger og diverse udstyr på rastepladser
• Belægnings-, jord- og gravearbejde i forbindelse dermed
Og ikke mindst:
• Rådgivning og vejledning om både vejudstyr, mængder,
sammensætning, vedligeholdelse med mere

Kontakt
Afdelingschef Jess Bach
Mobil 20 40 30 27 - Mail jeb@arkil.dk
for at høre mere om, hvad vi

Kontakt Arkil Vejservice,
tlf. 73 50 73 30

kan gøre for dig.

Jylland/Fyn:

Sjælland:

Arkil Vejservice
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