
Preben Hockerup A/S er en af de få nedrivningsvirksomheder, 
som er certificeret inden for både ISO 9001 (Kvalitetsstyring), ISO 14001 (Miljø) 
og OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø) på hele vores forretningsområde, som er nedrivning og miljøsanering.

At vi hos Preben Hockerup A/S arbejder efter de tre certificeringer,  
er en garanti til vores kunder for, at vi udfører alle vores opgaver i  
henhold til gældende lovgivning om arbejdsmiljø og miljørigtigt, samt  
at vi sikrer en høj kvalitet i udførelsen af vores entrepriseopgaver.

Professionel og pålidelig
Kundens behov kommer i første række. Efter 40 år i branchen ved vi, 
at alle kunder er forskellige og har individuelle ønsker. Derfor finder  
vi altid en løsning, der er tilpasset kundens aktuelle behov for  
nedrivning og miljøsanering. 

Vi klarer alt fra nedrivning og beton- og asfaltopbrydning til  
håndtering af jordforurening, materieludlejning samt miljøsanering  
af PCB, bly og asbest.

Moderne maskinpark
Hos Preben Hockerup A/S råder vi over en stor, topmoderne  
maskinpark. En vigtig årsag til at Preben Hockerup håndterer  
nedrivninger på rekordtid er, at vi har investeret i nye effektive  
maskiner med hurtige skift til det optimale værktøj, samt at vi har  
en effektiv projektstyring og bruger vores certificeringer aktivt.  
Det er din garanti for, at vi klarer arbejdet til topkarakter - hver gang. 
Den omfattende og specialiserede maskinpark gør os samtidig i stand 
til at tilpasse os stort set alle arbejdsforhold. Vi spænder bredt og  
løser opgaver fra mindre parcelhuse til store fabriksanlæg og broer. 
Med det omfattende materiel er vi gearede til opgaver af enhver karakter. 

Fleksible og fremsynede
Vi kan med kort varsel stille med det rette materiel og de rette folk, 
når en hasteopgave melder sig. Vi sætter os grundigt ind i opgaven, 
og da vi altid tilrettelægger arbejdet, så ressourceforbruget minimeres, 
giver vi ofte plads til, at andre entreprenører kan komme i gang med 
arbejdet på grunden, allerede inden vi er væk.

Branchens bedste
Preben Hockerup A/S råder over en stabil stab af de bedste og mest 
erfarne medarbejdere, der alle har en dybdegående viden inden for 
nedrivnings-, beton- og entreprenørområdet. 

Vi håndterer ofte specialopgaver inden for nedrivning, hvor vi til fulde 
får brug for vores store ekspertise og erfaring. 
Vores medarbejdere har blandt andet stor indsigt i materialesortering  
og miljørigtig bortskaffelse. Derved sikres, at miljøkravene ved 
nedbrydnings-opgaver altid overholdes.

Optimal opgaveløsning
Preben Hockerup A/S er en virksomhed, som er kvalitetsbevidst på 
alle fronter. Virksomheden har eksisteret siden 1972 og har et solidt 
økonomisk grundlag. Det er kundens sikkerhed for, at vi altid gør  
arbejdet færdigt til tiden og overholder de aftaler, vi har indgået. 

Vi har konkurrencedygtige priser og giver gerne et uforpligtende tilbud 
på en optimal løsning, der passer præcis til opgaven.

Profil



Bro-case · Middelfart

Regionschef Johnny Østergaard fra firmaet M.J. Eriksson A/S, hovedentreprenør:

  
Ved Preben Hockerups nedrivning af en hel bro over motorvejen på Fyn, kunne jeg ved selvsyn konstatere, hvad det vil sige, når arbejdet 
er velforberedt og planlagt til mindste detalje. Den fremgangsmåde som tingene blev grebet an på, var meget overbevisende, lige fra 
trafikomlægningen, udlægning af jernplader, nedrivning af broen, bortkørsel af materialerne og oprydningen.

Projektleder Mike Boesen, Vejdirektoratet, bygherre 

 
 Det gik fuldstændig efter planen, og det var professionelle folk, vi arbejdede sammen med. De startede til tiden og var færdig lige nøjagtig 
til den aftalte tid. De havde begrænset tid til rådighed til så stor en opgave, og alt skulle klappe, men de havde forberedt sig minutiøst. 

Der blev slået ny tidsrekord, da Preben Hockerup A/S rev en stor  
motorvejsbro ved Middelfart ned og ryddede op på  kun15 timer.  
Opgaven krævede at trafikken på motorvejen over Fyn blev  
lukket i hele tidsrummet. Nedrivningen på rekordtid skyldes  
– ud over mange års erfaring - en aktiv brug af Preben Hockerup A/S  
tre certificeringer inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø  
samt investeringer i nye, hurtige og effektive maskiner. 

Preben Hockerup A/S  ·  Finlandsgade 15  ·  4690 Haslev  ·  Tlf: +45 5631 3089  ·  www.preben-hockerup.dk


