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H Ø J D E P U N K T E R I 2 019
16. juni

Beton afleverer råhuset

18. januar

April

Konstruktionspris 2018 for

opstarter sam-

længste kompositbro;

centrale aktører

CG Jensen vinder IABSE

CG Jensen

opførelsen af Danmarks

men med 20

TP30.

i byggebranchen

laboratorium til det nye

Hempel Campus. Sideløbende opstarter Jord
& Kloak jordarbejderne
på den anden side af

gaden, hvor CG Jensen

projektet ’Bæ-

redygtigt Beton

CG Jensens no-

at halvere CO2

anden og tredje af

beton i 2030.

Prisen 2019 for

Med i projektet

opførelsen af den

sidder dygtige

ekstraordinære

folk, der repræ-

Trekroner Kirke,

senterer alle led

hvis konstruktion

i byggeri-kæden;

ikke indeholder én

fra bygherre til

eneste lige linje

F E B R UA R

Maj-juli

udledningen fra

mineres til In-Situ

skal opføre et 12.000

Initiativ’, der har
som ambition

1. februar

JA N UA R

til et testcenter og

betonproducent.

M A RTS

Stål monterer den
i alt fem stålbroer
til Danmarks nye
højhastigshedsbane Ringsted-
Femern Banen.

Forinden har vores
betonfolk støbt

fundamentet til
broerne.

APRIL

30. januar

Indvielse af

med sine 28.000 kvadrat

og erhvervskompleks til dato.

16. august

dens Letbane skydes i
gang med 1. spadestik

Resultatet bliver
senere

strup, hvor CG Jensen

hædret med

opfører det kommende

Kontrol- og Vedligehol-

JUNI

JULI

ny i Starks butikker.

CG Jensen opstarter

Rødovre Port. Den 37.500
kvadratmeter store bydel
er CG Jensens største

totalentreprise til dato.

AU G U ST

SEPTEMBER

O K TO B E R

presseomtale Det Flydende

Michael S. Larsen, siger ja til

CG Jensens adm. direktør,
at være med i regeringens

er CG Jensens division Ram-

klimapartnerskab for Byggeri og

ning & Vandbygning, der har

Anlæg. Michael S. Larsen bliver

opført det meget komplekse

udpeget til at være formand for

og meget roste foreningshus.

Anlægsgruppen, der efter må-

neders research og idéudvikling
afleverer en række anbefalinger
til regeringen.

Juli

Stål opstarter stålmontagen

CG Jensen opstarter råhusmontagen

på byggeriet KFP, der med sine 65.000

kvadratmeter er Danmarks største kon-

25. oktober

støbt 15.000 kubikmeter beton i kælder.

indstilles til Arkils Hæderspris, som gives til en

torbyggeri. Forinden har betonfolkene

Februar

tilbygning til et Wake Up hotel

nastik i skurvogne og på kontorer.

Valget af stål frem for beton har

15. juli

nere nominerer til Arbejdsmiljøpri-

opføres oven på en eksisteren-

de sidste af i alt 214 lejligheder i bolig-

CG Jensen opstarter morgengym-

i Adelgade i indre København.

En indsats, Arbejdsmiljørådet se-

den fordel, at tilbygningen kan

sen 2020 i kategorien Muskel- og

de p-kælder på grunden.

DECEMBER

November

Copenhagen.

Maj

N OV E M B E R

19. august

Aktivitetshus i Nordhavn. Det

største hotel CABINN

på en 5.400 kvadratmeter stor

skeletbesvær.

December

By & Havn indvier under stor

råhuset til Nordeuropas

ne tilbage ind i leverance-

kæden for at blive solgt på

uddannelse.

delsescenter.

brugt træ fra byggepladser-

skabspris.

Østerbro i København.

høje Charlottetårnet på

forbinde S-tog og Metro.

CG Jensen afleverer

GENTRÆ, der skal bringe

Dansk Land

som skal få flere unge

’Gør noget, der gør noget’,

havns Hovedbanegård, der skal

vejen.

Realdania støttede projekt

on afslutter det 16. etager

CG Jensens byggeridivisi-

af en perrontunnel på Køben-

nye forlystelse Mælke-

CG Jensen deltager i det

ger ansigt til kampagnen

division afslutter renoveringen

på CMC grunden i Glo-

fundament til Tivolis

Marts

14. december

lærling Gry Månsson læg-

CG Jensens Betonrenoverings-

Juni

klimasikret.

CG Jensens kvindelige

til at vælge en praktisk

CG Jensen færdiggør

har terror- og

Oktober

meter er vores største bolig-

Byggeriet af Hovedsta-

nel på plads ved Buddinge

Hovedstadens Letbane.

CG Jensen

komplekset Himmelbyen, der

19. juni

Juni

med det første bygværk på

Slotsplads, som

afleverer bolig- og erhvervs-

kontor i totalentreprise.

14. april

Station og færdiggør der-

Christiansborg

CG Jensens byggeridivision

kvadratmeter nyt hoved-

MAJ

CG Jensen skubber en tun-

1. juli

CG Jensens kvindelige formand, Marie Lund,

person/virksomhed/forening eller organisation,

der har gjort en særlig indsats for at øge andelen

CG Jensens byggeridivision overdrager

af kvinder i bygge- og anlægsbranchen.

karreen Myrholm på Enghave Brygge i

Oktober

Københavns Sydhavn.

CG Jensen opstarter divisionen ’Byggeri Vest’

med base i Odense. Med den nye byggeridivision
skærper CG Jensen sit fokus på Fyn og Jylland.
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Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen A/S

Telefon
21 70 96 44
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Mail
msl@cgjensen.dk

Vi bygger på bæredygtighed
og diversitet
I CG Jensen gør vi os umage. Med et bredt kompetencefelt, en høj

faglighed og en vilje til innovation stræber vi efter konstant at sikre
vores kunder det bedste slutprodukt af høj kvalitet – og til tiden.

2019 har været et tilfredsstillende år. Med en omsæt-

Forskellighed styrker faglighed

65 millioner kroner har vores medarbejdere endnu en

opført et byggeri, anlagt en vej eller udvidet en havn. Vi er

ning på 1.455 milliarder kroner og et overskud før skat på
gang udbygget deres kompetencer og erfaringer – og

er dermed godt rustet til at realisere vores rekordstore
ordrebog.

Som noget nyt er vores ståldivision eksempelvis begyndt
at opføre store stålhuse til kontorer og hoteller og vores
byggeridivision har ekspanderet fra Sjælland til nu også

at omfatte Fyn og Jylland, hvor vi har etableret vores nye

division ’Byggeri Vest’, da vi oplever stor efterspørgsel på
vores erfaring og ekspertise.

I CG Jensen har vi et særligt drive. Hos os får du ikke blot
en social ansvarlig arbejdsplads, der har viljen og modet
til at gøre tingene anderledes.

Hos os kan du opleve en kvindelig kranfører på bygge-

pladsen, en oldemor i bogholderiet og medarbejdere med
meget forskellig etnisk baggrund – lige fra Svendborg,
Skotland og Serbien til Ikast, Indien og Irak. For det er

vores erfaring, at vi anlægger og bygger bedst på tværs af
køn, alder og etnicitet – og når vi har det sjovt og uformelt
undervejs.

Bæredygtig tilgang

Hertil kan vi knytte, at vi ikke mindst har haft et særligt

Irma. For os er det vigtigt at kunne tilbyde et bredt udvalg

sikre næste generation i byggeriet.

Vi kan godt lide at se os selv som byggebranchens svar på
af kvalitet på hylderne og en god service ved kassen –

herunder tidlig inddragelse og rettidig dialog – så kunden
kommer igen.

Den tilgang betyder, at vi i dag kan tilbyde vores kunder en
af landets største egenproduktioner samt nogle af branchens bedste byggestyrere.

fokus på at få de unge med – og uddanne dem, så vi kan

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er altafgørende for os. Der-

for er vi også ekstra stolte af, at vi er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien Muskel- og skeletbesvær

for vores indsats med at indføre morgengymnastik i skur-

vogne og på kontorer som et led i at mindske nedslidning
og give den gode stemning et nøk opad.

Som noget nyt er vi også begyndt at udvide vores ’økolo-

I CG Jensen får bygherren en ordentlig og oprigtig

at gøre vores anlægs- og byggeprocesser grønnere – og

forventningerne, opsætter realistiske rammer for bygge-

giske udvalg’ på hylderne. Vi stræber vedvarende efter

har i 2019 blandt andet deltaget i regeringens klimapartnerskaber samt i projektet ’Bæredygtigt Beton Initiativ’,

hvor vi har bidraget med at finde forslag til, hvordan vi kan
udlede markant mindre CO2 allerede om få år.

samarbejdspartner, der lytter og inddrager. Vi afstemmer
riet og så udfører vi opgaven. Skulle der opstå uforudsete

forhold – som vind, vejr og andet – så tager vi det alvorligt
og finder en løsning. Vi er til at tale med. Hos os er et ord
et ord – og vi leverer den vare, vi har aftalt.

Michael S. Larsen

Selv har vi sat os som mål, at vi vil være klimaneutrale i

Adm. direktør

2029 – og vi er allerede godt i gang med denne transformation. Vi ser blandt andet et stort potentiale i at bruge

nye cementtyper og udskifte vores vognpark til at køre på
el og biodiesel.

»For os har rettidig omhu altid været
afgørende. Vi skal forstå den tid, vi lever
i – og de muligheder, den bringer med sig.
Derfor skal bæredygtighed udvikles til
at være en værdi, der kendetegner CG
Jensen i lige så høj grad, som ordentlig
hed, tidlig inddragelse og høj faglighed
gør det i dag.«

CG Jensen A/S
Michael S. Larsen

Adm. direktør, CG Jensen A/S
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ARBEJDSMIL JØ

Vi vil være en attraktiv
arbejdsplads
Det skal være sjovt og sikkert at gå på arbejde. I CG Jensen

gør vi vores yderste for at sikre, at de bedste betingelser er til stede
for vores ansatte, når de udfører deres arbejde.

Vores sikkerhedsniveau hører til blandt branchens bedste.

Vi støtter også de medarbejdere, der deltager i sportsar-

arbejdsmiljøloven og tager ansvar for egen og kollega-

som vi har prioriteret frugtordning på vores faste kontorer

Det skyldes, at vores medarbejdere hver dag efterlever

ers sikkerhed. Det er en kultur, vi værner om og løbende

udbygger ved hjælp af en stærk arbejdsmiljøorganisation
og en synlig ledelse på byggepladserne.

Vores to hovedmål er nul ulykker og forebyggelse af ned-

rangementer som for eksempel mini-triatlon og DHL, ligeog byggepladser. Vi bakker også op om emner af mere

privat karakter, hvor vi eksempelvis tilbyder rygestop- og
ordblindekurser. Det er i sidste ende den enkeltes arbejdsglæde og livskvalitet, det handler om.

slidning hos vores medarbejdere. I CG Jensen prioriterer

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere trives fagligt

der, at vi kontinuerligt arbejder for at overholde krav og be-

opretholde vores høje faglighed og evne til internt sam-

vi derfor at være certificerede i arbejdsmiljø, hvilket bety-

stemmelser – også dem, der rækker ud over lovgivningen.
Vi igangsætter løbende nye tiltag med henblik på at

minimere livstilssygdomme og nedslidning. Igennem det
seneste år har vi eksempelvis arbejdet på at udbrede

morgengymnastik i vores skurvogne og på vores kontorer;
en indsats, der nu er blevet nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien Muskel- og skeletbesvær af
Arbejdsmiljørådet.

og socialt. Det er en af forudsætningerne for, at vi kan

arbejde. Derfor vægter vi løbende at opkvalificere vores
medarbejdere med fagligt relevante kurser, lige som vi

prioriterer at give vores medarbejdere ansvar og ejerskab
til projekterne.

For vi tror på, at vi som mennesker vokser med tillid – og
at alle kan udvikle sig under de rette rammer.

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

»Vi arbejder løbende for at
mindske risikoen for nedslidning
og skader blandt vores med
arbejdere. Ved hjælp af morgen
gymnastik kan de timelønnede
få varmet kroppen op før dagens
arbejde – og funktionæren
bag skærmen kan få løsnet op
i eventuelle spændinger i ryg
og nakke.«
Susanne Bruun

Arbejdsmiljøchef i CG Jensen om

baggrunden for at udbrede morgen-

gymnastik i skurvogne og på kontorer.
En indsats, der er nomineret til

Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien
Muskel- og skeletbesvær
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DIVERSITET

Vi bygger på tværs af køn,
alder og etnicitet
For os er det vigtigt at være i udvikling og gribe tidens

muligheder, så vi sikrer en optimal opgaveløsning og et dynamisk
arbejdsmiljø til gavn for både kunder og medarbejdere.

Det lyder måske ligetil. Men byggebranchen har traditio-

I CG Jensen har vi svært ved at forstå aldersdiskriminati-

være stokkonservativ. Det vil vi gerne gøre op med i CG

arbejder for at realisere Danmarks første sikkerhedspark

nelt været præget af midaldrende mænd og har ry for at

Jensen, og vi tror på, at vi ved at ansætte bredt – på tværs
af køn, alder og etnicitet for alvor kan skabe forandring.

on. Vi har en oldemor i bogholderiet, en 74-årig morfar der
– og en 81-årig cellist, der ved behov bistår med juraen.

Vi nyder godt af at kunne trække på erfaringer fra et langt

Helena Anderson Jappe er én af de mange yngre kvinder, der har været i praktik hos CG Jensen. I dag er hun fastansat som byggeleder.

KVINDER I CG JENSEN

og rigt arbejdsliv, og vi tror ganske enkelt på, at forskellig-

PER 01.02.2020

Mænd

Kvinder

Total

Kvinder %

Byggeleder

24

8

32

25

leder i CG Jensen i dag en kvinde. En god udvikling, der

Projektleder

33

6

39

15

ledere og projektchefer.

Projektchef

20

2

22

9

3

6

9

67

Igennem de senere år har vi eksempelvis uddannet flere

og flere kvindelige ingeniørpraktikanter. Mange af dem er
i dag fastansat i firmaet og således er hver fjerde byggeogså er med til at bane vejen for flere kvindelige projekt

Vi håber, at den positive udvikling også kan inspirere på

hed styrker fagligheden – til gavn for både CG Jensen og
kunden.

Byggepladsassistent

byggepladserne, hvor vi stadig kun har få kvinder i sjakke-

Formænd

35

1

36

3

– og vi er klar, når kvinderne banker på skurvognen. Vi vil

Lærling

29

2

31

6

Administration

3

16

19

84

Ledelse

14

2

16

13

stammer lige fra Svendborg, Skotland og Serbien til Ikast,

Praktikant

4

2

6

33

med til at styrke CG Jensen, da vi afhængig af baggrund

Landmåler

4

1

5

20

både fagligt og socialt.

Kranfører

7

1

8

13

Øvrige*

370

6

376

1,6

I alt

546

53

599

9

ne. Pt. har vi en kvindelig formand, kranfører og to lærlinge
gerne være en attraktiv arbejdsplads for begge køn.

Igennem de senere år har vi også ansat flere med anden

etnisk baggrund. I dag har vi medarbejdere, hvis baggrund
Indien og Irak, og det er vores erfaring, at det har været

kan bidrage med nye vinkler og derved supplere hinanden

* Struktører, specialarbejdere, maskinførere, smede, gartnere
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BÆ R E DYG T I G H E D

Vi vil være klimaneutrale i 2029
I CG Jensen vil vi gerne tage et grønt ansvar for vores omgivelser.

Vi er en del af regeringens klimapartnerskaber – og vi ser et stort potentiale
i at gøre vores produktion endnu mere bæredygtig.

Bygge- og anlægsbranchen står for en tredjedel af affaldet,

bundene på de seks nye øer, vi har anlagt syd for Fisketor-

forbruget i Danmark. Som branche kan vi derfor være med

samt en unødig transport af disse sten, har vi også her

15 procent af CO2 udledningen og 40 procent af energi-

til at gøre en betydelig forskel i den grønne omstilling, som
landet står overfor at skulle realisere i de kommende år.

Selv har vi en ambition om at være klimaneutrale i 2029.

Derfor arbejder vi allerede nu på at integrere bæredygtighed i alle faser – fra projektering og udførelse til efterfølgende drift og vedligehold. Helt konkret betyder det, at

vi er i gang med at optimere vores processer og udvikle

vores medarbejderkompetencer, så vi kan bygge stadigt
grønnere og løbende mindske vores CO2 udledning.

Vores ståldivision er eksempelvis lykkes med at reducere
stålforbruget i byggerier med hele 30 procent – blot ved

vet. Ved at undgå et unødigt indkøb af sten fra en grusgrav
sikret en besparelse for både miljø og bygherre.

Én ting er, hvad vi kan lykkes med internt i CG Jensen.

Men skal vi for alvor forny os som branche, må vi også stå
sammen som branche. Derfor har vi valgt at sige ja tak til
at deltage i initiativer som regeringens Klimapartnerskaber og Bæredygtigt Beton Initiativ.

I projektet ’Bæredygtigt Beton Initiativ’ arbejder vi sam-

men med 20 centrale aktører – der repræsenterer alle led
i byggeri-kæden; fra bygherre til betonproducent – på at
halvere CO2-udledningen fra beton i 2030.

at udføre vibrationsundersøgelser og bruge ny teknologi.

Og via vores formandskab for Anlægsgruppen i Klima-

bygherre.

med otte dygtige aktører i branchen – arbejdet på at finde

En opløftende bæredygtig besparelse for både miljø og

Og takket være vores faglige bredde og mange totalen-

trepriser kan vi ikke blot reducere, men også genanvende
råstoffer og materialer i stor stil – altid i samråd med
kunden naturligvis.

partnerskabet for Byggeri og Anlæg har vi – i samarbejde

langsigtede, bæredygtige råd til regeringen, der kan være
med at reducere CO2 udledningen på byggepladserne

markant. Her ser vi eksempelvis et potentiale i at bruge

nye cementtyper og udskifte vores vognpark til at køre på
el og biodiesel.

Et eksempel på dette er vores store byudviklingsprojekter

Bæredygtighedsdagsordenen har vores allerhøjeste fokus

nedbrydning af eksisterende materialer, som vi efterføl-

parathed og vilje til at skabe forandring som altafgørende

i Københavns Sydhavn, hvor en del af opgaven har været

gende har knust til betonbrokker og brugt til at stabilisere

også i de kommende år – og her ser vi vores omstillingsfor at nå målet.

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019
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»Vi er glade for at kunne bidrage
til den grønne omstilling, som
branchen står over for. Og vi får
også meget inspiration med den
anden vej, som vi kan omsætte
til konkrete, bæredygtige tiltag
i CG Jensen.«
Michael S. Larsen

Adm. direktør i CG Jensen A/S om at være formand

for Anlægsgruppen i Klimapartnerskabet for Byggeri
og Anlæg
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L ÆRLINGE OG PRAKTIK ANTER

Vi bygger på næste generation
Vi sætter en ære i godt håndværk og prioriterer at uddanne unge,
så vi hele tiden har en stab af dygtige medarbejdere.

I CG Jensen har vi en lang tradition for at uddanne

At kunne sætte en retning for unge mennesker og se dem

nye, dygtige kræfter kan tage over, når aldrende, erfarne

kun lykkes, fordi vi har så mange dygtige og engagerede

lærlinge. Vi vil gerne videregive vores kompetencer, så

medarbejdere må slippe taget. For os er det rettidig omhu
– men samtidig meget mere end det.

En del af vores lærlinge kæmper med ordblindhed, og
nederlagene fra skolebænken sidder stadig i dem. På

byggepladsen oplever de, at der er brug for dem – at det
betyder noget, om de står op om morgenen. Ja, at de
faktisk er uundværlige for deres sjak.

blomstre op, betyder utrolig meget for os. Og det kan
formænd, der hver dag løfter den opgave.

Vi har også mange års erfaring med at uddanne ingeniør-

og bygningskonstruktørpraktikanter. Hos os kan de lære af
nogle af branchens bedste byggestyrere og samtidig op-

leve fordelene ved at have en af landets største egenpro-

duktioner samt evnen og viljen til et godt internt samarbejde divisionerne imellem – en værdi, vi gerne vil give videre
til fremtidens ingeniører og bygningskonstruktører.

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2018
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»Jeg synes, det er fedt, at man får lov
til lidt af det hele. Det er den måde, jeg
lærer på og bliver bedre til mit arbejde.
Og så har det betydet rigtig meget for
mig, at der er et godt fællesskab. Det
gør hverdagen sjov – og jeg har lyst til
at gå på arbejde.«
Andreas Creutzberg

om at være bygningsstruktørlærling
i CG Jensen
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»Medarbejdernes trivsel og ejerskab
til projekterne er altafgørende. Hos os
er alle vigtige i målet om at skabe det
bedste produkt til vores kunder.«

INTERNT SAMARBEJDE

Med tillid bygger vi danmark
Ni produktioner og syv stabe – men ét firma.

En af CG Jensens vigtigste ressourcer er vores evne og vilje
til internt samarbejde divisionerne imellem.

I CG Jensen prioriterer vi at kunne imødekomme vores

Det ligger i vores dna; at vi vil være danmarksmestre i

vores divisioner en bred palette af kompetencer, så vi kan

stante fokus – og her er vores medarbejdere altafgørende.

kunders behov og ønsker. Derfor tilbyder vi gennem

hjælpe bygherren sikkert i mål med opgaven, uanset hvor
kompleks og krævende opgaveløsningen måtte være.

Vores tværfaglige kompetencer – fra beton, stål og byg-

geri til vandbygning, betonrenovering og jord og kloak – er
uden tvivl en del af forklaringen på vores stærke position
i dag. Men lige så afgørende ser vi vores evne og vilje til
internt samarbejde divisionerne imellem.

internt samarbejde. Det er en ambition, der har vores konNok er vi stolte over deres faglige kunnen og de aftryk, de
har sat igennem tiden – men endnu mere over det ansvar
og ejerskab, de viser over for projekterne. Og den tilgang
til internt samarbejde, som de har taget til sig som en
naturlig og effektiv del af hverdagen.

Vores unikke sammenhold er vores styrke. Og tilliden

divisionerne imellem er en del af råstoffet, når vi bygger
Danmark.

Michael S. Larsen
Adm. direktør
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Lasse Toft
Chef, Design & Engineering

Telefon
27 90 92 21

Mail
lto@cgjensen.dk

Direktør, COO & Partner i NPV

Projekter bliver til i fællesskab
I Design & Engineering hjælper vi med at gøre kundernes ideer bygbare –

i tæt samarbejde med bygherrer, rådgivere, myndigheder, forsyninger, egne
produktionsdivisioner samt udvalgte underentreprenører.

I dag har mange bygherrer fokus på resultatet uden helt at vide, hvordan et projekt kom-

»Jeg har i projekterings

at realisere ideerne på den bedst mulige måde, herunder ikke mindst med sikkerhed,

hed til at ville varetage

mer i mål. Den rejse vil vi gerne strukturere – og vi kan med vores ekspertise hjælpe med

fasen oplevet en oprigtig

effektivitet og økonomi in mente.

vores interesser og levere

Vi tager udgangspunkt i kundens tanker og behov. Herfra hjælper vi med at beskrive pro-

har betydet, at jeg som

et ordentligt produkt. Det

cessen – og undervejs bidrager vi med teknisk indsigt og definerer grænsefladerne i pro-

bygherre har følt mig tryg.«

kontakt til relevante myndigheder og forsyningsselskaber. På denne måde tager vi hånd

Nikolaj Brandt

om projektet fra dag ét og komplementer samtidig CG Jensens udførende produktioner.
Vores dygtige medarbejdere har alle haft ledende positioner tidligere i karrieren, hvor de

Projektchef i Gefion Group om
designprocessen af den nye
bydel Rødovre Port

har arbejdet tilbundsgående med store og komplekse projekter i rådgivende virksomheder. De kan med deres mangeårige erfaring tilbyde en grundig granskning af det enkelte

projekt, hvor de med deres baggrund og blik for gode løsninger i forhold til bygbarhed og
byggeprocesser kan være med til at gøre en forskel for kunden på alle niveauer.

Vi startede Design & Engineering op i 2018. Siden er det gået stærkt, og vi kan i 2019 se
tilbage på en lang række gode samarbejder med blandt andet:

• RØDOVRE PORT – udarbejdelse af kontraktdokumenter, afklaring af ydelser og

grænseflader, projekteringsledelse samt generel granskning af projektet, der er
en 37.500 kvadratmeter ny bydel i Rødovre

• P92 – kontraktudarbejdelse og projekteringsledelse på et p-hus i Ørestad
• HEMPEL – udarbejdelse af rådgiveraftaler, gennemgang af forudsætning for

totalentreprisekontrakt, projekteringsledelse og generel granskning af projektet,
der er en udvidelse af Hempel Campus i Lyngby

• HOVEDSTADENS LETBANE – kontraktudarbejdelse, projekteringsledelse, projekt

opfølgning samt månedlige statusmøder med bygherren i forbindelse med opførelsen af
et kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter til Hovedstadens Letbane i Glostrup.

• BYDAMMEN – kontrahering med rådgiver samt udarbejdelse af kontraktdokumenter
vedrørende 77 ejerlejligheder i Ballerup

»Det er afgørende for valg af totalentreprenør,
at vi har et konstruktivt samarbejde, hvor vi
sammen kan definere og konkretisere projekterne.«
Kim Lang Sørensen

DESIGN & ENGINEERING

jektet. Vi samarbejder også med rådgivere – både arkitekter og ingeniører – og kan tage

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

»Vores vigtigste opgave
er at skabe klarhed og
afstemme forventninger
mellem alle projektets
parter. Det gælder fra
tanke til eksekvering.«
Lasse Toft

Chef, Design & Engineering

om samarbejdet med CG Jensen
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Jørn E. Asmussen
Divisionschef, Anlæg Vest/
Ramning og Vandbygning

Telefon
40 20 33 12

Mail
jea@cgjensen.dk

A N L Æ G V E S T/ R A M N I N G O G VA N D B Y G N I N G

Vi bygger på land og til vands
Med et godt overblik og en løsningsorienteret tilgang håndterer
vi selv de største og mest krævende projekter.

I Anlæg Vest/Ramning & Vandbygning udfører vi alle former for anlægs- og betonar-

»Jeg har fået et utroligt

fornemste mål er at opfylde kundens specifikke behov, og det kan vi gøre takket være

sen. Tillid, ærlighed og en

og gensidig respekt.

har været nøgleordene –

Vi mestrer evnen til planlægning og præcision – og med en løsningsorienteret tilgang

maven i en byggesag, som

fremgang og kvalitet; hvad enten I måtte have behov for byggemodning, en havneudvi-

drende både geoteknisk,

bejder vest for Storebælt og alt inden for ramning og vandbygning på landsplan. Vores

positivt indtryk af CG Jen

mange års erfaring og højt kvalificerede medarbejdere, der vægter et godt samarbejde

løsningsorienteret tilgang
og det har givet mig ro i

tager vi hånd om eventuelle udfordringer allerede i en tidlig fase, så vi sikrer projektets

ellers var temmelig udfor

delse eller en rekreativ havnepromenade.

konstruktionsmæssigt og
ledningsmæssigt.«

Vi har en lang tradition for at vedligeholde og renovere broer og havne over hele Dan-

Anders Christian Nielsen

mark og kan skræddersy servicen, så den passer til den enkelte bygherres behov.

Projektleder i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommu-

Vi insisterer på at yde bygherren stor fleksibilitet og levere et ordentligt stykke arbejde.

Det betyder, at mange kunder vender tilbage med nye opgaver – og at nye kommer til. I
2019 kan vi blandt andet se tilbage på en lang række gode samarbejder med:

ne om omlægning af en tunnel
i et af byens mest trafikerede
lyskryds

• THYBORØN HAVN – udvidelse af kajanlægget Tripple Nine og renovering af en yderpier
• NPV – byggemodning af 85.000 kvadratmeter på Engholmene, Københavns Sydhavn
• ODENSE KOMMUNE – udskiftning af bro 19 og omisolering af bro 22
• A ARHUS OG KORSØR HAVN – løbende servicearbejder

»Vi kombinerer den nyeste

• DANICA EJENDOMSSELSKAB – byggemodning og etablering af havnepromenade,

teknologi, herunder 3D

Sluseholmen, Københavns Sydhavn

modellering i design- og

• DANICA EJENDOMSSELSKAB – byggemodning på Metrogrunden, herunder udgrav-

udførselsfasen, med vores

• HIRTSHALS HAVN – Ændring af havneleje

årige erfaring. Det gør,

ning af kanaler og inddragelse af vandareal, Københavns Sydhavn

• A ALBORG KOMMUNE – udskiftning af fuger og belægning på Limfjordsbroen samt
omlægning af en tunnel i et af Aalborgs mest trafikerede kryds

• HLM EJENDOMME – Jord-, kloak-, beton- og anlægsarbejder i forbindelse med
opførelsen af 14 lejligheder

medarbejderes mange
at vi kan optimere bygge
processen markant.«
Jørn Asmussen

Divisionschef for Ramning og
Vandbygning

VIDSTE DU, AT VI I 2019

2.549

Krydsede Storebælt 2.549 gange,
da vi arbejder i hele Danmark.

31.591 m2
Nedrammede 31.591
kvadratmeter spuns.

138.620 bolte og skruer
Brugte 138.620 bolte, skruer og
gevindstænger til arbejder på broer,
bygninger, lyskryds og havne

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019
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»By & Havn har kunnet aflevere
Det Flydende Aktivitetshus videre til
kommunen med både stolthed og en
rigtig god mavefornemmelse. Vi kan
bestemt anbefale CG Jensen til andre,
som vil bygge på vandet.«
Steffen Andersen

Seniorprojektleder i By & Havn om opførelsen
af et foreningshus i Nordhavn
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Kenneth Møller
Divisionschef for Jord, Kloak,
Forsyning og Gartner

Telefon
27 90 29 67

Mail
kem@cgjensen.dk

JORD, KLOAK , FORSYNING O G GARTNE R

Vi leverer en komplet
opgaveløsning

Vi hjælper kunden i mål med selv de mest komplekse opgaveløsninger
I Jord, Kloak, Forsyning og Gartner kan vi tilbyde en stor grad af egenproduktion, hvor vi

»Vi har været meget tilfred

Det betyder, at vi kan hjælpe kunden hele vejen rundt – fra opbrydning, byggemodning,

at finde brugbare løsnin

jordiske skraldebeholdere, belægning, beplantning og belysning – samt efterfølgende

opstår uforudsigeligheder,

Igennem årene har vi opbygget stor indsigt i området. Vores erfarne folk kan hjælpe

anlægsarbejder. De har sat

rådgivning kan skabe stor merværdi for bygherren.

– og det er også derfor, vi

kan trække på vores mange forskelligartede kompetencer inden for divisionen.

se med CG Jensens vilje til

forsyning og klimasikring til etablering af det færdige bymiljø med cykelskure, under-

ger – ikke mindst, når der

drift, hvis ønsket.

som der altid vil gøre ved

kunden med selv særligt krævende projekter, og det er vores erfaring, at vi med tidlig
Vi vægter at levere et solidt håndværk af høj kvalitet, og vi har igennem årene arbejdet

på at gøre vores processer mere bæredygtige; blandt andet ved at genanvende råstoffer og materialer i samråd med kunden.

Vi kan i 2019 se tilbage på en række spændende samarbejder med blandt andet:
• HOVEDSTADENS LETBANE – planlægning og projektering af 8,5 kilometer letba-

nestrækning i hovedstadsområdet samt byggemodning af 55.000 kvadratmeter til

sig til bordet i en god tone
har fortsat samarbejdet
igennem mere end fem år.«
Klaus Gorm Hansen

Projektudviklingsdirektør
i Danica Ejendomme om

koordinering og forsynings

arbejder i Københavns Sydhavn

opmarch og klargøringsområde.

• GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – byggemodning af 37.500 kvadratmeter ved
Rødovre Station

»CG Jensen er til at lave aftaler med. De
er fleksible og pragmatiske, og vi løser
udfordringerne på stedet med god dialog
og fælles løsninger. Det har gjort, at vi har
fået nogle meget fine resultater, der lever
op til vores visioner for området.«

• DEAS ASSET MANAGEMENT II – byggemodning, belægning og beplantning på
Frederiks Brygge, Københavns Sydhavn

• NPV – byggemodning, belægning og beplantning på Enghave Brygge, Københavns
Sydhavn

• DANICA EJENDOMSSELSKAB – koordinering og udførsel af forsyningsarbejder på
Sluseholmen, Københavns Sydhavn

• S JÆLSØ GRUPPEN – byggemodning, herunder etablering af kloak, veje, belægning
og beplantning på Teglholmen, Københavns Sydhavn

• HILLERØD FORSYNING – fast husentreprenør på mindre opgaver
Lars Roland Hansen,

Projektchef, DEAS Asset Management II om byggemodning
på Frederiks Brygge

• REGION HOVEDSTADEN – jord- og beplantningsopgaver på Sct. Hans Hospital,
Roskilde, herunder etablering af grønne tage

»Vi introducerer løbende
nye, grønne løsninger og
går til opgaverne med stor
fleksibilitet.«
Kenneth Møller

Divisionschef, Jord, Kloak,
Forsyning & Gartner

VIDSTE DU, AT VI I 2019

350.000 ton
Håndterede 350.000 ton
forurenet jord

Knust beton

Genanvendte knust beton til etablering
af nye veje de steder, hvor det kunne
aftales med kunden

33 milliarder

Såede og vedligeholdte
33 milliarder græsfrø
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Bendy Z. Pedersen
Divisionschef, Beton Øst

Telefon
27 90 29 99

Mail
bzp@cgjensen.dk

Morten Andersen
Divisionschef, Beton Arcon

Telefon
51 38 12 61

Mail
man@cgjensen.dk

»Overordnet set har vi været glade
og tilfredse med samarbejdet med
CG Jensen på den første byggesag,
og det var medvirkende til, at vi også
valgte CG Jensen til den næste fase
af Hempel Campus projektet«

BETON

Vi kan opføre alt for dig

Michael Steen Petersen

Teknisk Direktør i Hempel og ansvarlig for
etablering af Hempel Campus

Vi kombinerer vores betonekspertise med et ønske om at hjælpe kunden
allerede i en tidlig fase, så vi kan sikre en effektiv udførelsesproces.

I Beton har vi en af Danmarks største egenproduktioner. Det betyder, at vi – i modsætning til mange af vores konkurrenter – kan udføre størstedelen af jobbene med egne

folk og eget materiel – ofte i et stærkt, internt samarbejde med vores andre fagdivisioner.

Det er vores erfaring, at vi med vores erfarne medarbejdere, omhyggelig planlægning

samt en god og tidlig dialog med de involverede parter kan optimere byggeriet og spare kunden for både tid og penge.

»Med vores bredt forank
rede betonekspertise kan
vi hjælpe kunden igennem

Vi vil gerne være bygherrens partner, hvor vi i fortrolighed og med gensidig forpligtelse
kan opnå et slutprodukt af høj kvalitet – og vi kan i 2019 se tilbage på endnu en række
frugtbare samarbejder med blandt andet:

alle processer. Det skaber
frihed og fleksibilitet for
bygherren og os selv, at
vi har kompetencerne i

• NPV – opførelse af 213 individuelle lejligheder i Københavns Sydhavn
• HEMPEL – udvidelse af Hempels campus i Lyngby; herunder opførelse af et 12.500
kvadratmeter stor kontorkompleks og et 4.500 kvadratmeter stort testcenter og

huset.«
Morten Andersen

Divisionschef, Beton Arcon

laboratorium

• HOFFMANN – opførelse af et 65.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri i Ørestad
• NIELS FENNET – opførelse af Nordens største hotel, CABINN Copenhagen, på Kalvebod Brygge

• TIVOLI – fundament til Tivolis nye forlystelse, Mælkevejen

»Vi er glade for, at vores

• BCHG PROPERTIES – fundament og bundplade til Bella Centers nye kongreshal og

kunder efterspørger vores

• BANEDANMARK – støbning af fundamenter til tre broer til den kommende højhastig-

tidligt i opgaveløsningen.

foyer i Ørestad

hedsbane; Ringsted-Femern Banen

• ARPE & KJELDSHOLM – etagedæk til en større tilbygning til hotellet Wakeup Copenhagen i indre København

faglige kompetencer så
Det betyder, at vi kan
realisere vores kunders
projekter på bedst mulig
vis.«

• ADSERBALLE & KNUDSEN – montage af et 14.600 kvadratmeter stort boligbyggeri i
Ørestad

Bendy Z. Pedersen

Divisionschef, Beton Øst
VIDSTE DU, AT VI I 2019

950 lejligheder

Støbte beton til 950 lejligheder
i Storkøbenhavn

4.000 ton

Bandt 4.000 ton armering i blot
et enkelt erhvervsbyggeri

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

189.000 m

2

Støbte 189.000 kvadratmeter råhus
til boliger og erhverv
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Henrik Berg
Divisionschef, Stål

Telefon
23 39 51 27

Mail
heb@cgjensen.dk

S TÅ L

Vi skræddersyer stålet til dit behov
Som en af Danmarks mest aktive brobyggere er vi glade
for at kunne hjælpe bygherrer over hele Danmark.

Vi kombinerer vores erfaring og ekspertise med den nyeste 3D teknologi for at effekti-

»Til disse komplicerede bygge

detalje til den enkeltes behov, hvad enten der er tale om en bro, bygning eller delele-

en entreprenør, der kunne

Vores indgående kendskab til fremstilling og montage samt et stærk, internt samarbejde

med stål, beton, betonelemen

Vi leverer og monterer også stål til bolig-, erhvervs- og hotelbyggerier. Med stål som

Jensen, som vi har haft et godt

– samt muligheden for at udvide i højden uden først at skulle bruge tid og penge på at

også på tidligere byggesager.«

visere produktionen og vores sammentømrede team kan skræddersy selv den mindste

projekter var det vigtigt at finde

menter til et projekt.

levere en færdig råhuspakke –

med CG Jensens øvrige divisioner sikrer vores kunder fremdrift og kvalitet i projekterne.

materialevalg kan vi sikre kunden en hurtigere, billigere og mere transparent opførelse
forstærke den eksisterende bygning.

Med stål som materialevalg opnår kunden ikke alene stor fleksibilitet – men også en

betydelig, bæredygtig besparelse for både pengepung og miljø. Ved hjælp af ny teknologi og vibrationsundersøgelser har vi i 2019 formået at reducere stålforbruget i vores
byggerier med hele 30 procent.

ter og kloak mv.. Det kan CG
og åbent samarbejde med –

Allan Arpe,

Direktør i Arpe & Kjeldsholm A/S om

opførelsen af en 5.400 kvadratmeter
stor tilbygning til hotellet Wakeup

Copenhagen i Adelgade i København

• ARPE & KJELDSHOLM – opførelse af en 5.400 kvadratmeter stor ståltilbygning til
hotellet Wakeup Copenhagen i Adelgade i København

• BARSLUND – etablering af to broer og seks trapper til den kommende højhastighedsbane Ringsted–Femern Banen

• FOKUS ASSET MANAGEMENT – opførelse af en ekstra etage oven på en eksisterende bygning på Østerport Station

»Ved hjælp af ny teknologi
har vi reduceret stålforbru

• NPV – montering af to vejbroer og to stibroer på Enghave Brygge, Københavns Sydhavn
• NRE – montering af tre vejbroer og en stibro til boligprojektet The Residence CPH,
Enghave Brygge, Københavns Sydhavn

• HEMPEL – levering og montering af 136 ton stål til et laboratorium med testfaciliteter

samt levering og montering af 238 ton stål til en 12.500 kvadratmeter stor kontorbygning

get i vores byggerier med
30 procent. Stål er dermed
for alvor blevet et betyde
ligt bæredygtigt alternativ
til beton – der samtidig kan
sikre bygherren en hurtig,
billig og ikke mindst fleksi

• DANICA EJENDOMSSELSKAB – montering af en vejbro og to stibroer på Sluseholmen, Københavns Sydhavn

• BANEDANMARK – renovering af endnu en stål perrontrappe på Østerport Station

bel opførelse.«
Henrik Berg

Divisionschef, Stål

VIDSTE DU, AT VI I 2019

1.537 ton

Leverede 1.537 ton stål til broer
og byggerier på Sjælland

15 broer
Monterede
15 broer

27 3D modeller

Udarbejdede 27 detaljerede
3D modeller

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

»Vi oplever, at CG Jensen er produktive og resultat
skabende. De kommer med konstruktive forslag til
praktisk håndtering af de ret komplekse arbejder,
der gennemføres på Engholmene bl.a. med broer og
infrastruktur. Ligeså presser de på for at få fremdrift og
beslutninger fra os, så tidsplanen holder. Det er
afgørende for mig som bygherre, at vi kan tale direkte
om de konkrete udfordringer uden »fernis«; det kan
vi med CG Jensen.«
Anders Boe Hauggaard

Teknisk direktør i NPV om monteringen af de mange
broer på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn
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Jan Johansen
Divisionschef, Byggeri Øst

Telefon
27 22 19 59

Mail
jj@cgjensen.dk

BYG G E R I – B O L I G O G E R H V E RV

Vi gør det nemt

Teknisk direktør for ELF Development – om byggestyring
af boligbyggeri i ’IrmaByen’

projektudviklere at realisere deres projekter.

Som total- og hovedentreprenør kan vi koordinere hele byggeprocessen for jer, hvad

»Det er afgørende for

Fra den første byggemodning til færdiggørelsen af projektet med omgivende landska-

vi har et konstruktivt samar

enten I skal have opført boliger, hoteller, erhvervsejendomme, p-huse eller institutioner:

valg af totalentreprenør, at

ber.

bejde, hvor vi sammen kan

Vi har en af Danmarks største egenproduktioner og nogle af landets bedste byggesty-

projekterne. Det har vi haft

god sparring med bygherrens rådgiver.

flere år; hvor de har medvir

Det faktum, at vi kan hjælpe bygherren hele vejen rundt, har igen i år ført til en lang ræk-

indenfor bolig, kontor, hotel

definere og konkretisere
med CG Jensen igennem
ket til at realisere projekter

ke succesfulde samarbejder, hvor vi for både private og offentlige bygherrer har opført
spændende byggeprojekter over hele Danmark, ikke mindst for:

• ELF DEVELOPMENT – opførelse af 98 ejerlejligheder samt opstart af et nyt byggefelt
med blandet bolig og erhverv, IrmaByen i Rødovre

samt infrastruktur for os.«
Kim Lang Sørensen

Direktør, COO & Partner i NPV om
samarbejdet med CG Jensen

• HEMPEL – opførelse af en 12.500 kvadratmeter stor administrationsbygning, Lyngby
• HOVEDSTADENS LETBANE – opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter til
den kommende letbane

• GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – opførelse af det 37.500 kvadratmeter store
bolig- og erhvervsprojekt ’Rødovre Port’, Rødovre

• HARALD SIMONSENS EJENDOMSKONTOR – aflevering af det 16 etager høje hoteltårn ’Charlottetårnet’, Østerbro

»Vi gør os umage for at
sikre bygherren en effektiv
proces, hvor økonomi og

• NPV – projektering af det 12.200 kvadratmeter store hotel ’Joyn Engholmene’,
Københavns Sydhavn

kvalitet går op i en højere
enhed. Et byggeri er en
tillidssag – og vi glæder os
over, at så mange bliver ved
med at efterspørge vores
erfaring og ekspertise.«
Jan Johansen

Divisionschef, Byggeri Øst
VIDSTE DU, AT VI I 2019

278 lejligheder

Stod for opførelsen af
278 lejligheder

1.726 vinduer

Koordinerede opsætningen
af 1.726 vinduer

»CG Jensen leverer en rigtig god kvalitet.
Der er styr på processerne, og man føler
sig tryg. Det er altafgørende for mig som
bygherre, og vi har nu valgt at fortsætte
samarbejdet i en ny byggesag.«
Michael Reumert Reffs,

I Byggeri vil vi gerne gøre det nemt for bygherrer og

rere at trække på, og vi vægter tillid, tidlig involvering samt et godt samarbejde og en

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

690.000 mursten
Styrede opmuringen af
690.000 mursten
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Jan Johansen
Divisionschef, Byggeri Øst

Telefon
27 22 19 59
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Mail
jj@cgjensen.dk

B Y G G E R I – PA R K E R I N G S H U S E

Vi tilpasser
parkeringsløsningen til dig
I CG Jensen udfører vi alle former for parkering. Uanset om du ønsker

dem i konstruktion over eller under jorden, i beton eller stål, som traditionelt
p-anlæg eller som semi- eller fuldautomatiske anlæg.

P-huse er en af vores kernekompetencer i CG Jensen. Senest har vi udbygget vores

»Vi har haft et rigtig fint og

vores Byggeridivisioner.

en udfordrende grund, fra den

P-Plans huse har det til fælles, at de er nemme at opføre; med en betonbase forneden og

byggeri, og med en ambition om

opnås en kort byggetid og dermed en hurtigere tilbagebetalingstid på kundens investe-

et ellers traditionelt parkerings

parkeringspladser.

rigtig flot resultat. Huset tager

Stålkonstruktionen giver også bygherren en anden fordel. Taget kan med sin letvægtskon-

og kombinerer parkering med

måtte opstå.

sigten. Det har været vigtigt for

sortiment til også at omfatte vores søsterselskab P-Plans koncept, som vi har integreret i

konstruktivt samarbejde på
tidlige udviklingsfase til færdigt

en let og transparent stålkonstruktion foroven. Byggesystemet er industrialiseret, så der

at tilføje ekstra dimensioner til

ring – og parkeringsarealet kan optimeres med et ekstra split-level, der sikrer endnu flere

hus. Det har udmøntet sig i et

struktion nemt nedtages og sikre plads til yderligere etager og p-pladser, såfremt behovet

Parkeringsarealet kan også udvides i længden eller bredden. En sådan udvidelse har vi

eksempelvis udført for bygherren Sjælsø Managment på Teglholmen, hvor vi har udvidet
parkeringsarealet til næsten dobbelt kapacitet; fra 246 til 448 p-pladser.

P-husene er ikke blot fleksible at opføre og udvide, de er også lysere i forhold til de traditi-

sig godt ud, emmer af kvalitet
relaterede funktioner efter hen
os som bygherre.«
Lars Rahbek

Ejendomsudviklingschef i CASA

Group om opførelsen af et 8.400

kvadratmeter p-hus på Horsens Havn

Mikael Jespersen

Projektchef i Solstra Development om opførelsen af

onelle beton p-huse. Og vi kan tilbyde skræddersyede facadeløsninger lige fra perforere-

p-huset P92 i Bella Kvarter i Ørestad

de aluminiumsplader til organiske facader, som kan beplantes. Herudover har bygherren
mulighed for at vælge brystninger, som kan blokere lys fra billygter, så naboerne ikke
generes af lyset fra de parkerede biler.

CG Jensens byggeridivisioner står for byggestyringen og opfører p-husene i samarbejde

»Vi er glade for, at vi har

senere år opført en lang række af disse p-huse i Københavns Sydhavn og i Ørestad – og

hjælpe – og står altid til

Havn samt vores største p-hus til dato med ikke mindre end 1.188 pladser i Billund Luft-

om, hvordan vi kan tilpasse

med CG Jensens betondivisioner samt udvalgte samarbejdspartnere. Vi har igennem de

kompetencerne til at

pt. er vores division Byggeri Vest ved at opføre et p-hus med plads til 210 biler på Horsens

rådighed for en god snak

havn, hvor vi fordobler antallet af p-pladser under tag.

og optimere parkeringsa

Vi opfører naturligvis stadig traditionelle beton p-huse, både under- og overjordiske samt

kundens behov.«

semi- eller fuldautomatiske anlæg.

»Vi har haft et rigtig fint samarbejde
med CG Jensen. De har forstået
udfordringerne og har fulgt op på
sagerne – og så er de kommet med
hurtige tilbagemeldinger, hvilket har
skabt tryghed for mig som bygherre.«

realet bedst muligt ud fra

Jan Johansen,

Divisionschef, Byggeri Øst
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Søren Persson
Divisionschef, Betonrenovering

Telefon
27 90 92 44

Mail
spe@cgjensen.dk

BETONRENOVERING

Vi renoverer alt i beton
Vi kan hjælpe kunden med alle former for

betonrenoveringsopgaver – både dag og nat.
I Betonrenovering sætter vi en ære i at vedligeholde Danmarks broer, bygninger og

»Samarbejdet med CG

færdige renovering – og vi kan naturligvis sørge for trafikafvikling og produktion af trafik-

godt. De havde et godt

ledere til at forestå sikkerheden.

kom med klare forbed

Vores erfarne folk har en lang tradition for at hjælpe både kommunalt og nationalt.

i processen – og så var de

vedligehold af samtlige broer og bygværker øst for Storebælt, ligesom vi årligt reno-

ne, som jo er vigtigt for en

havne. Vi har alle kompetencer in house og kan assistere fra det første eftersyn til den

Jensen var rigtig, rigtig

og byggepladsskilte, lige som vi ved jernbanearbejder kan tilbyde egne SR- og ranger-

overblik over opgaven og
ringsforslag allerede tidligt

Eksempelvis har vi for Vejdirektoratet igennem en længere årrække stået for drift og

gode til at tale med borger

verer omkring 100 bygværker for Banedanmark – ofte under stramt planlagte tids- og

kommunal bygherre.«

bemandingsplaner.

Michael Gärtner Nielsen

Vi reparerer også bygningsbeton – på eksempelvis p-huse, altaner og facader. Et arbej-

de, vi tilrettelægger i tæt samarbejde med brugerne, hvad enten det er bilister, beboere
i private beboelsesejendomme eller personale og patienter på et hospital.

Projektleder i Veje og Grønne

Områder ved Roskilde Kommune om etablering af elevator og
trappe på Viby St.

Endelig kan vi også tilbyde alt inden for diamantboring og skæring.

Vi kan i 2019 se tilbage på en lang række spændende samarbejder med blandt andet:
• BANEDANMARK – renovering af den gamle Storstrømsbro

»Samarbejdet med CG Jensen har
været ufattelig godt. De rigtige folk blev
sat på fra start, projektet blev afleveret
til tiden trods en stram tidsplan – og
kundetilfredsheden var stor. Det var
ganske enkelt helt perfekt.«
Peter Andersen

Projektleder, DSB Ejendomme – om renovering af

• VEJDIREKTORATET – drift og vedligehold af samtlige broer og bygninger øst for
Storebælt – herunder udskiftning af omegafuger på Guldborgsundtunnellen

• KØBENHAVNS KOMMUNE – drift og vedligehold af bygværker
• TÅSTRUP KOMMUNE – drift og vedligehold af bygværker
• K ALUNDBORG KOMMUNE – renovering af to broer
• DSB – renovering af en tunnel på Københavns Hovedbanegård
• BYGNINGSSTYRELSEN – løbende bore-skære opgaver
• ROSKILDE KOMMUNE – etablering af nye adgangsforhold på Viby St.

»Vi bruger vores ekspertise
og engagement til at finde
de bedste løsninger for
vores kunder. For os er
et godt samarbejde alt
afgørende.«
Søren Persson,

Divisionschef, Betonrenovering

tunnel på Københavns Hovedbanegård

VIDSTE DU, AT VI I 2019

900 bygværker

Udførte drifts- og vedligeholdsarbejder
på over 900 bygværker for Vejdirektoratet
og Banedanmark

17.000 huller

Diamantborede 17.000 huller og
skar 70 kilometer asfalt (i vores bore/
skære forretning)

47.000 fliser

Monterede mere end 47.000 fliser og klinker
i forbindelse med renoveringen af en perrontunnel på Københavns Hovedbanegård
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Christian Levinsen
Divisionschef, Speciel Projects

Telefon
27 87 35 36
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Mail
cl@cgjensen.dk

SPECIAL PROJECTS

Vi styrer store projekter sikkert i land
Vi udfører store, tværfaglige entrepriser, hvor

vi med rettidig omhu og en problemknusende tilgang
løser udfordringerne én for én, som de opstår.

I Special Projects har vi et højt ambitionsniveau. Vi har overblikket og kan – takket være

»Jeg vil helt klart anbefale

tværfaglige teams, der sikrer, at vores kunder får et gennembearbejdet slutprodukt af

kendte entreprenører i

CG Jensens unikke og smidige samarbejdskultur – sammensætte højtkvalificerede,

CG Jensen. De er gode,

høj kvalitet til tiden.

marken, og vi har hele

En tilgang, som kommer kunden til gode – og som over årene er blevet anerkendt

rigtig godt samarbejde.

Danmarks længste kompositbro; TP 30, der var en vigtig brik i realiseringen af landets

vi har haft en gensidig tillid

vejen igennem haft et

med blandt andet tildelingen af IABSE Konstruktionspris 2018 for vores udførelse af

Styregrupperne har virket,

første højhastighedsbane mellem Ringsted og København.

og endelig har samarbej

I disse år bruger vi vores erfaring og ekspertise til at koordinere arbejdet med at anlæg-

humør.«

at anlægge de delstrækninger, der dækker Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommuner.

Jette Aagaard

ge store dele af den kommende Hovedstadens Letbane, hvor CG Jensen er udpeget til

En otte kilometer lang strækning, hvor vi skal omlægge fortov, cykelstier og veje,

etablere stål-stibroer hen over krydsende veje og forstærke og forlænge tunneller på

strækningen – og hvor alle vores fag er i spil; lige fra Beton, Jord, Stål, Byggeri og Be-

det været præget af højt

Projektdirektør for Den nye bane
København-Ringsted, Bane

danmark, om udførelsen af TP10,
TP20 og TP30 entrepriserne

tonrenovering til Fundering og Belægning.

CG Jensen er også i gang med at opføre letbanens hjerte – eller hjerne – om man vil:

Det kommende Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, som indeholder 9.000 kvadratmeter værksted, lager, administration og kontrolcenter, og hvor der med til opgaven også
hører byggemodning af en grund på cirka tre en halv hektar.

Vi har opbygget et godt ejerskab i de enkelte divisioner, så vi opnår et fagligt velgen-

»Vi sikrer en smidig

turprojekter i de kommende år.

og sørger for kontinuitet

nemtænkt projekt til gavn for alle parter, og vi ser frem til at løfte flere store infrastruk-

tilpasning fagene imellem

Christian Levinsen

»Det er en stor udfordring på én gang at
skulle designe projektet, koordinere med
ledningsejere og påbegynde udførelse.
Projektets størrelse og kompleksitet
taget i betragtning, så gør de det godt.«

Projects

Patrik Magnusson

mellem planlægnings- og
udførselsfasen, så bygher
ren får det, han ønsker.«

Divisionschef for Special

Projektdirektør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
om anlæggelsen af otte kilometer letbanestrækning
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DIREKTION
Adm. direktør
Økonomidirektør
Juridisk direktør
Direktør
Direktør

(CEO)
(CFO)
(CLO)
(CQO)
(CQO)

Michael S. Larsen
Erik Th. Andersen
Eric Boesgaard
Jørn E. Asmussen
Jan Johansen

DIREKTION
Adm. direktør

Kommunikation

Tlf. 2170 9644

Telefon: 2790 9798

Jura
Eric Boesgaard

Økonomi
Erik Th. Andersen

Salg og Forretningsudvikling
Christian Levinsen

Design & Engineering
Lasse Toft

Erik Thøger Andersen
Tlf. +45 2121 5805
eta@cgjensen.dk

Juridisk direktør
Eric Boesgaard

ebo@cgjensen.dk

Support
Henrik Mieritz

Direktør

Jørn Asmussen
Tlf. 4020 3312

Kommunikation
Stine M. Kollerup

jea@cgjensen.dk
Direktør

ANLÆG

BYGGERI

Stålteknik
Henrik Berg

Byggeri Vest
Hans Jørn Kühn

Bore/Skære
Peter Brundin

Support

Tlf. +45 2774 4227
hmi@cgjensen.dk

Ramning/vandbygning
Jørn E. Asmussen

Tlf. +45 2790 2967
kem@cgjensen.dk
Beton Arcon

Divisionschef Morten Andersen
Tlf. +45 5138 1261

man@cgjensen.dk
Divisionschef Bendy Zimmerman
Tlf. +45 2790 2999

Stål

Divisionschef Henrik Berg
Tlf. +45 2339 5127
heb@cgjensen.dk

Tlf. +45 2121 5805

Tlf. +45 2722 1959

Jura

Eric Boesgaard

ebo@cgjensen.dk

Chef, Christian Levinsen
Tlf. +45 2787 3536
cl@cgjensen.dk

Divisionschef Jan Johansen
jj@cgjensen.dk
Byggeri Vest

Divisionschef Hans Jørn Kühn
Tlf. +45 2722 1995
hjk@cgjensen.dk

Betonrenovering

Divisionschef Søren Persson
Tlf. +45 2790 9244
spe@cgjensen.dk

Arbejdsmiljø

Special Projects

Tlf. 2725 6526

Tlf. +45 2787 3536

Arbejds-, Miljø- og Kvalitetschef Susanne Bruun
sb@cgjensen.dk

Special Projects
Christian Levinsen

Divisionschef Kenneth Møller

Byggeri Øst

Salg og Forretningsudvikling

Jord/kloak/forsyning
Kenneth Møller

Jord, Kloak, Forsyning og Gartner

Økonomi

Tlf. +45 2722 1981

Gartner
Kenneth Møller

jea@cgjensen.dk

bzp@cgjensen.dk

eta@cgjensen.dk

Betonrenovering
Søren Persson

Tlf. +45 4020 3312

Pedersen

Erik Thøger Andersen

Beton Arcon
Morten Andersen

Divisionschef Jørn E. Asmussen

jj@cgjensen.dk

Supportchef Henrik Mieritz

Beton Øst
Bendy Z. Pedersen

Anlæg Vest/Ramning og Vandbygning

Beton Øst

Tlf. +45 2722 1959

STÅL

DIVISIONER

Jan Johansen

STAB
Byggeri Øst
Jan Johansen

smk@cgjensen.dk

msl@cgjensen.dk

Tlf. +45 2722 1981

Arbejdsmiljø
Susanne Bruun

Kommunikationschef Stine M. Kollerup

Michael S. Larsen

Økonomidirektør

Anlæg Vest
Jørn E. Asmussen
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Design & Engineering
Chef, Lasse Toft
Tlf. 2790 9221

lto@cgjensen.dk

Divisionschef Christian Levinsen
cl@cgjensen.dk
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H O V E D - O G N Ø G L E TA L S O V E R S I G T
Set over en 5-årig periode kan
moderselskabets udvikling beskrives
ved følgende hoved- og nøgletal:

2019
TDKK

2018
TDKK
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R E S U LTAT O P G Ø R E L S E
2017
TDKK

2016
TDKK

2015
TDKK

2019
DKK

2018
DKK

1.455.051.467

1.641.216.606

-1.323.444.296

-1.468.982.644

Bruttoresultat

131.607.171

172.233.962

-72.080.406

-69.682.978

59.526.765

102.550.984

240.696

575.622

59.767.461

103.126.606

7.385.591

3.393.583

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Nettoomsætning

Hovedtal
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019

Produktionsomkostninger

1.455.051

1.641.217

1.380.799

1.056.867

1.011.943

Resultat af ordinær primær drift

59.527

102.551

102.373

89.125

78.422

Resultat før finansielle poster

59.767

103.127

103.002

89.555

78.422

Resultat af finansielle poster

5.694

-2.796

6.791

778

-1.262

Administrationsomkostninger

Resultat før skat

65.462

100.330

109.792

90.333

77.160

Resultat af ordinær primær drift

Årets resultat

51.020

78.195

85.593

70.151

60.307
Andre driftsindtægter

Balance

Resultat før finansielle poster

Likvider (likvide beholdning og
værdipapirer)

153.898

142.773

158.335

134.678

120.684

Balancesum

604.848

623.423

567.211

573.211

645.586

Finansielle indtægter

Egenkapital

253.092

252.072

223.877

178.285

138.133

Finansielle omkostninger

-1.691.441

-6.190.004

Resultat før skat

65.461.611

100.330.185

-14.442.110

-22.135.521

51.019.501

78.194.664

Pengestrømme
Pengestrømme fra:

Skat af årets resultat

- driftsaktivitet

38.961

44.029

111.708

77.518

42.399

- investeringsaktivitet

-5.571

-10.596

-25.542

-21.268

-25.761

- heraf investering i materielle
anlægsaktiver

-9.437

-14.481

-21.495

-12.574

-25.738

-24.087

-40.631

-60.208

-50.918

38.653

Foreslået udbytte for regnskabsåret

35.000.000

50.000.000

9.303

-7.198

25.959

5.333

55.292

Overført overskud

16.019.501

28.194.664

51.019.501

78.194.664

551

583

536

482

430

Bruttomargin

9,0%

10,5%

12,1%

13,9%

12,3%

Overskudsgrad

4,1%

6,3%

7,5%

8,5%

7,7%

Afkastningsgrad

9,9%

16,5%

18,2%

15,6%

12,1%

Soliditetsgrad

41,8%

40,4%

39,5%

31,1%

21,4%

Forrentning af egenkapital

20,2%

32,9%

42,6%

44,3%

55,9%

- finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere
Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finans
analytikerforenings anbefalinger og
vejledning.

Årets resultat

Resultatdisponering
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BAL ANCE
Balance 1. januar – 31. december

CG JENSEN ÅRSBERETNING 2019
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BAL ANCE
2019
DKK

2018
DKK

Aktiver

Balance 1. januar – 31. december

2019
DKK

2018
DKK

Passiver

Goodwill

7.351.884

8.354.430

Selskabskapital

10.000.000

10.000.000

Immaterielle anlægsaktiver

7.351.884

8.354.430

Overført resultat

208.091.594

192.072.093

35.000.000

50.000.000

253.091.594

252.072.093

Hensættelse til udskudt skat

53.340.514

49.710.417

Andre hensatte forpligtelser

10.000.000

17.000.000

Hensatte forpligtelser

63.340.514

66.710.417

Leasingforpligtelser

11.430.638

17.688.614

Langfristede gældsforpligtelser

11.430.638

17.688.614

Leasingforpligtelser

12.461.611

10.004.313

Leverandører af varer og tjenesteydelser

101.983.028

161.156.576

Igangværende arbejder

108.098.192

67.673.614

3.175.932

1.221.809

51.266.194

46.895.410

Kortfristede gældsforpligtelser

276.984.957

286.951.722

Gældsforpligtelser

288.415.595

304.640.336

Passiver

604.847.703

623.422.846

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

51.947.113

55.452.365

Indretning af lejede lokaler

848.473

1.365.398

Materielle anlægsaktiver

52.795.586

56.817.763

Andre tilgodehavender

2.692.234

3.844.375

Finansielle anlægsaktiver

2.692.234

3.844.375

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

62.839.704

69.016.568

731.432

1.049.771

276.235.523

281.814.116

Igangværende arbejder

89.089.759

77.841.305

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

17.050.377

44.810.067

854.261

1.005.568

3.493.123

1.074.228

655.295

4.038.089

387.378.338

410.583.373

22.603.371

20.780.860

Likvide beholdninger

131.294.858

121.992.274

Omsætningsaktiver

542.007.999

554.406.278

Aktiver

604.847.703

623.422.846

Andre tilgodehavender
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Værdipapirer

Egenkapital

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
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DE N UAF H Æ NGIGE RE VISORS E RKL Æ RING
OM REGNSK ABSSAMMENDR AG
Til bestyrelsen i CG Jensen A/S

Konklusion

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

udvalgte regnskabsoplysninger« (regnskabssammendrag)

sammendraget af de reviderede årsregnskaber.

Det er vores opfattelse, at medfølgende »Sammendrag af
der er uddraget af de reviderede årsregnskaber for CG

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabs

Jensen A/S for regnskabsårene 2015, 2016, 2017, 2018 og

Revisors ansvar

reviderede regnskaber.

regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er

2019 i alle væsentlige henseender er konsistent med de

Regnskabssammendraget omfatter sammendraget

balance pr. 31. december 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019
samt sammendraget resultatopgørelse og pengestrømme for regnskabsårene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt

konsistent med de reviderede regnskaber på grundlag af

vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med
International standard om revision (ISA) 810 (ajourført),
Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Regnskabssammendrag

Hellerup, den 24. marts 2020

ger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven, der er

PricewaterhouseCoopers

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle oplysninanvendt ved udarbejdelse af de reviderede regnskaber

for CG Jensen A/S. Regnskabssammendraget og revisors

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for
de reviderede regnskaber og revisors erklæringer herom.
Regnskabssammendraget og de reviderede regnskaber

afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er ind-

truffet efter datoen på vores erklæringer om de reviderede
regnskaber.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom
Vi har udtrykt konklusioner uden modifikationer i vores

revisionspåtegninger af henholdsvis 1. april 2016, 7. april
2017, 22. marts 2018, 26. marts 2019 og 24. marts 2020
om de reviderede regnskaber.

Jacob F Christiansen

statsautoriseret revisor

Jakob Thisted Binder

statsautoriseret revisor
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