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Fra begyndelsen 

KARER ApS startede tilbage i 2005 som en 

servicevirksomhed inden for betonbran-

chen, som leverede viden om beton og be-

tonopgaver generelt. Op igennem årene 

skiftede fokus over til de mange spænden-

de opgaver, der er inden for spildevands-

branchen. 

Det var i denne periode, at KARER ApS i 

samarbejde med HOFOR (det daværende 

Københavns Energi) udviklede det stigesy-

stemet, KARER Brøndstiger. 

KARER Entreprise har gennem de sidste 

10 år fulgt udviklingen inden for spilde-

vandsbranchen og har derfor også altid for-

stået, hvor det er, branchen ønsker at ud-

vikling sig og gøre en forskel. Af samme 

grund er KARER Entreprise nu involveret i 

LAR-anlæg, borede/støbte skybrudssikring 

via forsinkningsanlæg, lugtdæmpende over-

dækninger, arbejdsmiljørigtige dæksler og 

spildevandstekniske betonanlæg. 

Lige siden KARER ApS startede, har vores 

fokus således været at løse de tekniske 

problemer, som forsyningsselskaber ople-

ver i forhold til arbejdsmiljø og arbejdssik-

kerhed. KARER Entreprise er således op-

stået som en naturlig udvikling på baggrund 

af efterspørgsel hos spildevandsbranchen. 

Vores løsningsorienterede tilgang til store 

som små opgaver har medført, at KARER 

Entreprise nu også arbejder inden for andre 

brancher som for eksempel miljø, affald, 

genbrug og drikkevand.  

KARER Entreprise har været det naturlige 

valg inden for spildevandsbranchen i flere 

år, og vi forventer at være det naturlige valg 

inden for brancher som miljø, affald, gen-

brug og drikkevand i fremtiden 

Det naturlige valg 

Som entreprenørvirksomhed kender vi godt 

situationen, hvor man bliver ”brændt af” af 

en leverandør, tidsfrister ikke bliver over-

holdt, aftaler ikke bliver indfriet eller usikker-

hed om, hvad der er aftalt.  

Det er vores kodeks i KARER Entreprise, 

at sådan er det IKKE hos os. 

KARER Entreprise vil have tilfredse kunder, 

som oplever, at opgaven er løst til den aftal-

te tid, til den aftalte pris og med de aftalte 

komponenter. Vi ved, at vi kun kan overleve 

ved at holde vores aftaler og ved at være 

100% enige med kunden om det aftalte. 

Vi løser vores opgaver med kvalitet og opti-

male løsninger i tæt samarbejde med dem, 

som skal benytte løsningen, og vi holder 

vores kunder orienteret om processen.  

 

Hvad er min baggrund? 

Jeg har med afsæt i en uddannelse som 

tømrer læst videre til bygningskonstruktør. 

Gennem mine 35 år i byggebranchen har 

jeg også taget en 

merkantil uddannel-

se og er autoriseret 

kloakmester.  

Som erhvervserfa-

ring kan nævnes 12 

år som regionschef 

for GH-Beton og 

GH-Mørtel, hvor jeg 

var med til at desig-

ne betoner og mørt-

ler til fx broer, forbrændingsanlæg under-

vandsstøbninger mm. 

På entreprenørsiden har jeg i ca. 15 år væ-

ret ansat og drevet store som små selska-

ber med titler fra entrepriseleder til direktør. 

I mange år har jeg fungeret som DANAK-

godkendt ”særlig sagkyndig” for Dansk 

Standard inden for beton, grusmaterialer, 

kalk og armeringsjern. Som ansat hos DS 

arbejdede jeg med CE-mærkning og bygge-

lovgivning på dansk og europæisk niveau. 



Version 11/2018 

Dæksler 

KARER Entreprise har specialiseret sig i 

levering og montering af alle typer dæksler 

fra både egen produktion og underleveran-

dører. Vi leverer komplette og færdige løs-

ninger, så du som kunde kun behøver at 

kommunikere med én person — vi vareta-

ger al yderligere kontakt med andre leve-

randører. 

Vi har erfaring med etablering af dækselløs-

ninger i alle materialer som fx støbejern, 

galvaniseret jern, aluminium og rustfrit stål. 

Valget afhænger af det miljø, hvori dækslet 

skal monteres, og dækseltypen og materia-

let vælges i samarbejde med dig, så det 

lever op til de krav, du som kunde har til 

levetid, udformning, arbejdsmiljø og sikker-

hed. 

Igennem årene har vi bl.a. været involveret 

i montage af dæksler i bassiner, pumpe-

brønde, spulebrønde, målerbrønde, inspek-

tionsbrønde og bygværker i spildevands-

branchen, drikkevandsbranchen og miljø– 

og genbrugssektoren. 

Under alle omstændigheder monterer vi 

altid en løsning, som er tilpasset den enkel-

te opgave og kundes specifikke krav og be-

hov. 

Udover at forestå leveringen og montagen 

af dækslerne, så klarer vi også etableringen 

af konstruktionen under dækslet; det være 

sig både i forbindelse med nyetableringer 

og ved renovering. De nødvendige gravear- 

 

 

 

bejder og betonarbejder i den sammen-

hæng tager vi os også af, ligesom efterføl-

gende bortkørsel af overskydende jord og 

eventuelt betonaffald fra gammel konstrukti-

on er en selvfølge. 

Vores erfaring med dæksler spænder vidt 

lige fra at placere dem i niveau i asfalteret 

vej eller cykelsti til både hævede og plane 

dæksler i skovbund, plæner og på skrånin-

ger. Efter aftale med kunden står vi også 

gerne for efterfølgende reetablering af fx 

plæne, beplantning, flisebelægning og 

skrænter. 

Som kunde hos KARER Entreprise kan du 

være sikker på, at den tilbudspris, du får, er 

til færdigt arbejde. 



Overdækninger 

KARER Entreprise leverer komplette og 

færdige løsninger i forbindelse med sikker-

hedsforanstaltende og lugtdæmpende over-

dækninger af alle slags bassiner. 

Som det er tilfældet med dæksler, så af-

hænger materialevalget af miljøet i bassi-

net, og hvilke ønsker og krav du som kunde 

vil have opfyldt. Vi har gode erfaringer med 

både egne løsninger samt med anvendelse 

af kendte overdækninger i både rustfrit stål 

og aluminium. Vi anvender kun kendte og 

etablerede underleverandører, men kan 

selvsagt også håndtere særlige ønsker. Det 

er også muligt at få lavet en kombineret løs-

ning med overdækning med integrerede 

dæksler, så du som kunde får adgang til 

bassinet, præcis hvor det passer i forhold til 

fx pumper, sump, separator, spjæld mm. 

I forbindelse med arbejdet etablerer KA-

RER Entreprise byggepladshegn rundt om 

bassinet, så der ikke opstår uønskede situ-

ationer mht. arbejdsmiljø og –sikkerhed. 

Vi påtager os også gerne arbejdet med sel-

ve konstruktionen under overdækningen, 

uanset om der er tale om en renovering el-

ler nybygning; det være sig lige fra gravear-

bejdet til forskalling, armering og støbning.  

Oprydning på byggepladsen efter egne ar-

bejder er en naturlig del af vores arbejde og 

sker inden afleveringsforretning foretages. 

Reposer, rækværk og kapper 

Af sikkerhedsmæssige årsager vil der ofte 

være behov for at etablere rækværk i for-

bindelse med tekniske bygværker inden for 

spildevands-, drikkevands– og genbrugs-

sektoren, og KARER Entreprise leverer og 

monterer rækværk eller anden afskærmning 

i alle ønskede materialer fra både egen pro-

duktion og kendte underleverandører. 

Reposer og gangbroer i tekniske anlæg 

som eksempelvis overløbsbygværker og 

forsinkningsbassiner leverer vi også, og vi 

er gerne behjælpelige med at konstruere 

løsninger sammen med kunden, så den 

daglige brug bliver så effektiv og funktionel 

som muligt. 

Uanset tidli-

gere installa-

tioner så le-

verer vi ger-

ne forbedrin-

ger og opti-

merende 

løsninger i 

forbindelse 

med eksiste-

rende kon-

struktioner 

som fx for-

længelser, 

forstærknin-

ger, reposer 

og kapper. Som ved alt andet arbejde, KA-

RER Entreprise udfører, sker det i tæt sam-

arbejde med kunden og kun med de bedste 

materialer. 
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