
En professionel 
samarbejdspartner ø

KM MASKINER A/S  - entreprenør og aut. kloakmester



Som indehaver af KM Maskiner er det 
vigtigt, at vi har dygtige og engagere-
de   medarbejdere, der går op i levere 
 kvalitet - helt ned i detaljen. Det har vi, 
og mange af vore ansatte har været 
her i en lang årrække. 

KM Maskiner anlægger veje, laver 
 kloaker og andet, som typisk skal 
 holde i 40-50 eller længere. Derfor 
er det vigtigt, at det bliver gjort rigtig 
 første gang.

Jeg mener også, at vi som branche kan 
have rigtig stor glæde af at  uddanne 
elever. De kommer med et frisk pust. 
Samtidig sikrer vi, at vi også i frem-
tiden kan rekruttere dygtige folk.

Direktør Morten Holl

Kvalitet i detaljen...



Der er igen kommet god gang i nybyg-
geriet i Øst- og Midtjylland. Det bety-
der, at nye boligområder bliver udlagt 
og skal byggemodnes. Gennem de 
seneste 20 år har KM Maskiner stået 
for byggemodningen af rigtigt man-
ge nye udstykninger, hvor vi og der-
med kunden også har glæde af vores 
3D-maskinstyring.

De seneste udstykninger, vi har lavet, 
er på arealer i Ry, Skovby, Funder, 
Svejbæk og Odder.

Byggemodning

Vidste du:

At byggemodning betyder, 
at alle installationer, 

forsyninger, afløb og kloaker 
er ført frem til grunden. 

Den er blevet målt op af 
en landmåler og har fået 
sit eget matrikelnummer 

(Kilde: bolius.dk)



Klimaforandringerne betyder, at vi op-
lever øgede mængder af regnvand. 
Derfor er der i disse år et stort behov 
for at etablere regnvandsbassiner, og 
det er vigtigt, at de bliver indpasset i 
landskabet. 

Blandt andet derfor har vi investeret 
i 3D-maskinstyring på flere af vore 
gravemaskiner. Det betyder, at vi kan 
udforme et bassin med få centimeters 
nøjagtighed, så det får de rette kurver 
og passer ind i det landskab, hvor de 
etableres.

Regnvandsbassiner

Vidste du:

At den gennemsnitlige årlige 
nedbør i Danmark på 150 år 
er steget omkring 100 mm 
og forventes fortsat at stige i 
løbet af dette århundrede?

(Kilde: dmi.dk)



KM Maskiner A/S en stor ekspertise 
inden for renovering og separering af 
kloaksystemer. Separering betyder, at 
regnvandet løber i andre rør end spil-
devandet. 

Vi har stor erfaring i at foretage hen-
sigtsmæssige valg af materialer, samt 
tilrettelægge og gennemføre arbejds-
processerne i tæt samarbejde med 
kunden og kundes rådgivere.

Udviklingen går hurtigt, både når det 
gælder materialer og maskiner, og vi 
følger derfor området tæt.

Kloakseparering og renovering

Vidste du:

At cirka en tredjedel af 
kloakledningerne 

i Danmark løber på 
privatgrund 

(hos boligejere eller 
virksomheder), 

mens cirka to tredjedele 
er offentlige 

(Kilde: bolius.dk)



Byerne i Øst- og Midtjylland vokser og 
udvikler sig. Med byudviklingen følger 
et behov for nye boligområder, og det 
betyder igen, at der skal anlægges nye 
veje, mens eksisterende veje bliver ud-
videtog forbedret.

KM Maskiner har stor erfaring i etab-
lering af veje med alt, hvad der hører 
til af svingbaner, rundkørsler og cykel-
stier. 

Etablering af veje

Vidste du:

At der 1. januar 2016 var 
74.473 km offentlige veje 
i hele Danmark. Heraf var 
1609 km motorveje og 
motortrafikveje? 

(Kilde: Danmarks Statistik)



Rundt om KM maskiner

KM

Vi ansætter lærlinge 
Vi tager ansvar for at de unge 

får en uddannelse. Vi tilstræber, 
at mindst 10% af de ansatte 

er lærlinge. 

Moderne maskinpark 
Vi kører med moderne maskiner, 
som lever op til tidens miljøkrav. 

Mange af vore maskiner er 
udstyret med GPS, der sikrer, 

at arbejdsopgaven bliver 
udført med præcision. 

Base i Søhøjlandet
KM Maskiner har base i Ry 

i Søhøjlandet. Vi er et regionalt 
entreprenørfirma, der udfører 
opgaver i Midt- og Østjylland.

Faste 
samarbejdspartnere

Hvis vi ikke selv har ekspertisen 
på bestemt område, benytter vi 
os af gode og faste samarbejds-
partnere, så kunden altid får et 

godt slutprodukt

Klar med pris
Vi kan altid komme med 

et overslag eller en fast pris, 
og vi deltager også gerne 

i licitationer. 

Vi kender området
I KM Maskiner lægger vi vægt 
på, at medarbejderne kender 

 vores primære arbejdsområder. 
De fleste af vores ansatte bor 

i Midt- eller Østjylland.  

- kig ind og få en snak om dit nye projekt,
vi har altid kaffe på kanden...



KM Maskiner A/S vision 
er at være en professionel, 
ordentlig og nytænkende 

samarbejdspartner inden for 
alt i jord, vej og kloak. 

Gennem dialog og samarbejde 
vil vi sikre, at resultatet bliver 

optimalt og skaber værdi 
for alle parter. 

Vi ønsker at kommunikere klart 
og utvetydigt. 

Vi overholder vore aftaler og 
søger de bedste løsninger. 

Vi går gerne i dialog før, 
under og efter projektet. 

Verden forandrer sig hele tiden, 
også inden for vores felt, så det 

er vigtigt, at vi følger med. 

Kontakt os trygt, så vi kan drøfte 
et fremtidigt samarbejde. 

Vi glæder os til at høre fra jer.

KM Maskiner A/S 
deler gerne ekspertise 

og viden med jer 
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