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Ingen sne giver mønter i kommunerne
Kommunerne sparer et
trecifret millionbeløb på
vintervedligeholdelse i
2013 i forhold til året før,
lyder vurderingen fra
Dansk Vejforening

Det er længe siden, at sådan et
syn har mødt danskerne, og det
betyder ifølge asfaltbranchen
sparede kroner i kommunekasserne. (Arkivfoto: Jørgen Witved)

SNERYDNING
Af Camilla Bergsagel Nielsen
cbn@licitationen.dk

at budgetterne stort set passer i år.
- Kommunerne underbudgetterer generelt i forhold til vejvedligeholdelse. Gennemsnitligt bruger
kommunerne cirka 900
mio. kroner om året på vintervedligeholdelse, så set i
forhold til det, vil der være
en væsentlig besparelse i
2013, siger Søren Bülow.

Sparer på asfalten
Søren Bülow håber, at de
penge, som kommunerne
sparer på, at november og
december måneder i 2013
har været milde, vil gå til

den generelle vejvedligeholdelse.
- Når der ikke er sat penge
nok af til vintervedligeholdelsen, tager kommunerne
penge fra vejvedligeholdelsesbudgetterne. Når der nu
er brugt færre penge, må
det være på tide, at pengene går den anden vej, siger
han.
Asfaltindustrien bakker
op om budskabet.
- Vi arrangerede i forbindelse med kommunalvalget
i november ni valgmøder,
hvor kommunernes politikere kunne debattere og
fortælle om deres syn på

vejene. Mange steder var
budskabet det samme: Politikkerne erkendte, at kommunens veje havde et klart
behov for mere vedligeholdelse, men at det var svært
at ﬁnde pengene. Nu er der
1,3 mio. kroner ekstra til
hver kommunes vejvedligeholdelse. Det vil ikke være
nok til at indhente kommunernes efterslæb i vejvedligeholdelsen, men nok til at
gøre en forskel på de værste veje, siger adm. direktør
i Asfaltindustrien Anders
Hundahl

Ikke meget tilovers

STB Byg har ordrebudgettet i hus
De næste ordrer, der kommer ind hos STB Byg A/S
i Vejle, vil være med til at
vækste virksomheden. En
af de tre ejere træder nu ud
VÆKSTFOKUS
Af Torben Sigh
sigh@licitationen.dk

Det går egentligt slet ikke så
dårligt for STB Byg A/S i Vejle. Virksomheden har faktisk nået sit ordrebudget for
2014, hvilket vil sige, at der
er for 300 mio. kroner ordrer hjemme.
Virksomheden kan således med lidt andre øjne arbejde med at få strukturen
og organsisationen på plads
til yderligere vækst.
Den ene af de tre hidtidige ejere af virksomheden,
direktør Henrik Nielsen har
valg at stoppe i STB Byg A/S.
Det sker med virkning
fra den 1. januar 2014, og
Henrik Nielsen vil fremover koncentrere sig om bestyrelsesposter og virksomhedsrådgivning. STB Byg A/S
kører videre med de to nuværende ejere, adm. direktør Jens Winther og direktør
Jan Olesen.
Ifølge adm. direktør Jens
Winther, er det resultatet af
en planlagt proces.
STB Byg blev stiftet i 1956

af Jan Olesens far. I 1986
kom Jan Olesen til ﬁrmaet,
der frem til 2000 var en traditionel tømrervirksomhed.
Henrik Nielsen blev medejer
i 2004 og drev virksomheden sammen med Jan Olesen frem til 2011, hvor Jens
Winther blev en del af ejerskabet.
På trods af ﬁnanskrisen
har STB Byg udviklet sig til
en velkonsolideret og ﬂersidet bygge- og entreprenørvirksomhed med over 100
ansatte og en trecifret millionomsætning.
Det er således en velkørende virksomhed, Henrik
Nielsen forlader for at kunne bruge mere tid på sin
store interesse for bestyrelsesarbejde og virksomhedsrådgivning.
Henrik Nielsen, der oprindelig er uddannet i en
bank og som statsautoriseret ejendomsmægler, har på
det seneste fået tilføjet en
bestyrelsesuddannelse
på
cv’et. Han ser nu frem til at
bringe sine mange års erfaring fra alle grene af entreprenørbranchen i spil i helt
nye sammenhænge.

STB er gearet
- Ledergruppen har sat retningen for de kommende
tre år med en klar målsætning om, at organisatio-

nen ved udgangen af perioden er gearet til at kunne
håndtere en proﬁtabel omsætning på 500 mio. Vi er
meget opmærksomme på,
at succesraten for implementeringen af strategiplanen er helt afhængig af, at
medarbejderne informeres
og involveres gennem hele
forløbet. Retningen er sat,
og organisationen er klar
over, at det er hårdt arbejde, der skal bringe STB i
mål. Derfor er ledergruppen samt alle dygtige medarbejder dybt involverede i
processen, som kommer til
at fylde meget i virksomheden de næste tre år, siger
Jens Winther.

Godt på vej
Med en ordrebeholdning
svarende til mere end et års
omsætning har STB BYG et
godt fundament at bygge videre på.
- Vi bruger jo et større antal underentreprenører, og
vores kompetencer ligger i
byggestyring. For eksempel
er vi i gang på to større projekter på sygehuset i Aabenraa, nemlig selve akutsygehuset og psykiatrisk
hospital, hvor vi har vundet
fem fagentrepriser, nemlig
tømrer, murer, tag, snedker
og gulv, fortæller han.
Virksomheden har vist

Din leverandør af
PCB og forureningsanalyser

Akkrediteret analyser af PCB i materialer og luft
Certificeret laboratorium med bredt udvalg af metoder til både
fysiske, kemiske og mikrobiologiske analyser

positive takter hele vejen
gennem ﬁnanskrisen, og
det er opnået ved en konservativ tilgang til nye ordrer,
hvor man har formået at
holde skindet på næsen i de
enkelte opgaver.
- Vi vil helst ikke vokse for hurtigt, men det er
sundt og rigtigt at have en
årlig vækst. Det har vi også
præsteret i 2013, hvor vi jo
allerede har vist en fremgang, selvom indeværende
år kun lige er begyndt, påpeger han.

’Lappeløsninger’

Også egenproduktion

LITHOFALT® rep./koldasfalt

Virksomheden har også
egenproduktion i to datterselskaber, henholdsvis et
murer- og et tømrerﬁrma.
Det tredje - og langt den
største del af omsætningen,
ligger i entrepriseselskabet.
STB Byg er i stadig stigende omfang med ved store
udbud og licitationer, og det
gælder byggerier over hele
landet.
Kompetente projektmedarbejdere sikrer hver dag
kvaliteten på vores eksterne byggepladser, mængden
af projektledere er vokset
og alle har netop gennemgået uddannelsen ”Projektleder i praksis”, som sikrer
en ensartet struktur og en
effektiv måde at drive projekterne på.

Højeste niveau af kundeservice, faglig ekspertise og leveringsdygtighed af analyseresultater
Landsdækkende med egne chauffører og biler til hurtig levering
af emballage og afhentning af prøver
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Miljørigtig (på planteemulsionsbasis, patenteret)

’A10’ - til standard veje og stier/pladser
’A20’ - til motorveje/belastede veje
’Lithoklæb’ - bitumenspray, priming af kanter
’Hexosan’ - ﬂydende revneforsegling
20 kg. spande, hele paller
= 33 spande á 20 kg. pr. palle = 660 kg.
BigBag = 1.000 kg. Til umiddelbart brug.
Lithoklæb 600 ml. = 2 m2 kantareal
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130 mio. kroner. Så mange
penge vurderer Dansk Vejforening, at kommunerne
sparer på snerydning og
saltning i forhold til, hvad
de brugte i 2012.
- I 2012 brugte kommunerne i alt 940 mio. kroner
på
vintervedligeholdelse.
På baggrund af vejrdata fra
DMI og kommunernes budgetter er vi kommet med et
kvaliﬁceret skøn på, hvor
mange penge kommunerne
har sparet på den milde vinter, siger Søren Bülow, sekretariatschef i Dansk Vejforening.
Ifølge
Dansk
Vejforenings regnestykke vil
kommunerne sammenlagt
have brugt 810 mio. kroner
i 2013 på at holde vejene fri
for sne og slud. Men hvis
man sammenholder det
med en tidligere undersøgelse, som foreningen sammen med FDM foretog sidste år, lå vinterbudgettallet
for 2013 på knap 821 mio.
kroner.
Derfor kan man vende
det om og sige, at den skønnede besparelse i stedet gør,

Aalborg Kommune er en af
de kommuner, hvor man
kan mærke, at vinteren indtil nu har været mild.
Til Politiken oplyser
kommunen, at der er fem
mio. kroner tilbage i vinterrydningskassen, som i alt er
på 25 mio. kroner. De penge
skal bruges til andre indsatser.
- Når der er sket overskridelser af vintervedligeholdelsesbudgettet, plejer vi at
ﬁnde pengene på asfaltkontoen, men når der omvendt
er budgetteret ﬂere penge, end hvad der rent faktisk bliver brugt, plejer det

at gå den anden vej, så det
er min forventning - uden
at vide det - at de vil blive
brugt til vejvedligeholdelse, forklarer byrådsmedlem
og indtil 1. januar rådmand
for den forvaltning, der nu
hedder Energi og Miljøforvaltningen, Tommy Eggers
(DF), som også er medlem
af Kommunernes Landsforenings (KL) tekniske udvalg.
Han påpeger dog samtidig, at fem mio. kroner ikke
er et særligt stort beløb, og
at det derfor nok ikke kan
rykke meget ved kommunens vedligeholdelsesefterslæb.
Tommy Eggers forklarer,
at det er svært for kommunerne at fastsætte budgetterne til vintervedligeholdelse.
- Det er meget vanskeligt
at forudse, hvor hård en vinter bliver, når man i kommunerne lægger budgetterne, siger han.
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