VEJSERVICE
VI PASSER PÅ VEJEN

Én entreprenør – mange kompetencer.
Grønne fingre og rene veje. Pionerer
inden for privat vejservice.

ARKIL VEJSERVICE

Vi passer på vejen, når den er bygget

Vejservices primære forretningsområde er vejservice og udendørs
drift og vedligeholdelse. Vejservice har mange års erfaring med alle
typer af drift og vedligehold.
Arkil Vejservice er organisatorisk opdelt i
delvist selvstyrende grupper med fælles
ledelse, administration og servicecenter.

Hver enkelt udførende gruppe har en kontraktlig forpligtigelse overfor en eller flere
bygherrer og er udstyret med det materiel og udstyr, der skal bruges for at udføre
opgaven professionelt og på et højt fagligt
niveau. Den organisatoriske struktur sikrer
en handlekraftig og ansvarlig indgangs
vinkel.
Hver enkelt gruppe er økonomisk ansvarlig
overfor både opgavens bygherre og overfor
koncernen. Maskinpuljen servicerer de udførende grupper med bemandet udstyr til
de opgaver, hvor der ellers ikke ville være
fuld udnyttelse af materiellet i gruppen.
Denne opbygning medfører høj udnyttelse
af vores maskinpark.
KONTRAKTER PÅ VEJDRIFT
-- Almen vejdrift af motorvejsnettet og
hovedveje i Jylland, Fyn og Sjælland.
-- Almen vejdrift i Sønderborg, Åbenrå
og Tønder kommune.

VEJSERVICE
Lysbjergvej 12
6500 Vojens
Tel. 73 50 73 30
vejservice@arkil.dk

VEJSERVICE
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 73 50 73 30
vejservice@arkil.dk

-- Belægningsvedligehold af vejnettet.
-- Renholdelse af veje, stier og fortove
uden for midtbyen, Århus Kommune.
-- Slåning af græs på rabatterne og
hegnsklipning i den fynske FaaborgMidtfyn Kommune.
-- Drift og renhold på 104 perroner i
alt, fordelt over hele Sjælland, Fyn og
Sønderjylland for Banedanmark.
Som opgaveeksempler kan nævnes:
-- Totalløsninger inden for vejservice.
-- Drift, vedligeholdelse og renholdelse
af vejanlæg inkl. tilhørende sideanlæg
og rastepladser.
-- Levering, opsætning og vedligeholdelse af skilte, autoværn, kantpæle,
brønddæksler m.m.
-- Oprensning, opretning, regulering og
afhøvling af grøfter og rabatter.
-- Feje og sugeopgaver.
-- Afspærring, trafikværn og afmærkningsmateriel, mobile tavlevogne m.m.
-- Belægningsopgaver, renovering og nyanlæg af mindre veje, stier og pladser.

