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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.

Vi arbejder på at integrere bæredygtighed i alle faser – fra projektering og 
udførelse til efterfølgende drift og vedligehold. Det betyder, 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.

Helt konkret arbejder vi med at reducere brugen af materialer – blandt andet 
ved at genbruge jord, beton og træ, hvor det er muligt. Vi kigger også på mu-
lighederne for at omstille vores maskinpark, så vi så vidt muligt benytter os af 
eldrevne maskiner samt biobrændstof.

Vi er også i gang med at minimere vores daglige drift på vores kontorer og 
skurvogne, så vi på sigt kan blive selvforsynende – eksempelvis ved at udstyre 
vores skurvogne med solceller og vindturbiner på tagene og anvende jordvar-
me, hvor det er muligt. 

Takket være vores store egenproduktion og brede palette af kompetencer har 
vi god mulighed for at gøre mange led grønnere – og i de tilfælde, hvor vi be-
nytter os af underentreprenører, stiller vi stadigt større krav om, at de udfører 
arbejdet på den mest bæredygtige facon.
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Vi er glade for at kunne bidrage til den grønne  
omstilling, som branchen er i gang med. Og vi får 
også inspiration 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

2029

Bæredygtighedsdagsordenen har vores allerhøjeste fokus i de kommende år. 
Her ser vi vores omstillingsparathed og vilje til at skabe forandring som altaf-
gørende for at nå målet – og vi ser samtidig frem til at sparre med vores kun-
der om de nye bæredygtige løsninger, der løbende kommer til. 

Via vores formandskab for Anlægsgruppen i Klimapartnerskabet for Byggeri 
og Anlæg samt vores deltagelse i andre bæredygtige netværk. arbejder vi 
også på at påvirke branchen generelt. Her oplever vi stor velvilje fra alle sider, 
hvilket tegner godt for byggeriets fremtid.

Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen A/S



Vi udvider løbende den grønne værktøjskasse
I Design & Engineering har vi god erfaring med at projektere DGNB-certificerede 
byggerier.

Seneste eksempel er det 35.000 kvadratmeter store hybridhus UN17 Village, der 
er udpeget til at være Nordens mest bæredygtige byggeri. Byggeriet forholder sig 
til alle 17 Verdensmål og inkluderer elementer som træsøjler, trædæk, træuld som 
isolering, lette facader i træ og genbrugsbeton.

Vores gode erfaringer samt vores tætte samarbejde med vores egenproduktionsen-
heder giver os en unik mulighed for at præge alle led i en grønnere retning – og vi 
glæder os til løbende at spare med kunden i forhold til de kontinuerligt nye grønne 
muligheder inden for materialevalg og opgaveløsning.

Samtidig stiller vi stadigt større krav til vores udvalgte underentreprenører om at 
vægte en bæredygtig produktion.

Fremdrift og kvalitet i udførelsen 
Det tætte projekteringssamarbejde med vores egenproduktionsenheder giver os 
også mulighed for at sikre kunden et mere bygbart hus, en bedre tidsplan og en 
større sikkerhed for pengene. 

Det er nemmest at vælge de rigtige løsninger fra start, så man finder de rigtige 
grænseflader op imod fagene, så de hele tiden trækker hinanden frem.
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Vi arbejder for en grønnere byggeproces
I Byggeri vil vi uddanne vores medarbejdere, så de fremover vil være bedre rustet til at tilrettelægge en 
grønnere byggeproces. 

Vi ønsker dels at undersøge, hvordan vi bedre kan affaldssortere korrekt, så vi fremadrettet ikke spilder 
tid og ressourcer – og samtidig vil vi se på, hvordan vi generelt kan minimere for vores materiale- og 
energiforbrug

Et praktisk eksempel på dette kan være at lave en strategi for udtørring af vores byggerier, så vi frem-
over sørger for bedre at lede regnvandet ud af en bygning undervejs i byggeprocessen – og derved 
undgår at bruge unødige ressourcer på udtørring, der typisk sker med dieseldrevne maskiner.
En sådan planlægning vil tillige give en bedre byggeproces, da man eksempelvis kan forebygge unød-
vendige opbremsninger i byggeriet. 

Større krav til underentreprenører 
Vi vil udover uddannelse af egne medarbejdere også undersøge, hvordan vi via incitamentsordninger 
kan sætte skub i den grønne omstilling. 

Herunder vil vi også stille stadigt større krav til vores udvalgte underentreprenører om at udføre arbej-
det på den mest bæredygtige vis.
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VANDBYGNING

RAMNING &

En grønnere produktion på land og til vands
Skibe, der sejler på el – og maskiner, der kører på el. Det findes allerede i 
dag – og vi forventer, at den udvikling vil tage fart i de kommende år. Her 
står vi klar til at udnytte de nye muligheder.

Hvor det endnu ikke er muligt at benytte el, kigger vi på, hvordan vi kan 
omstille vores maskinpark til biobrændstof og hybridmaskiner.

Klimaforandringer kræver klimasikring 
I de kommende år vil vi opleve flere storme, hvilket vil forårsage en stig-
ning af vandstandene omkring kyster og fjorde. Samtidig vil vandstanden i 
havene stige.

Det vil derfor være nødvendigt at klimasikre udsatte områder, så huse og 
kyster kan undgå at blive oversvømmede. Andre steder vil man skulle an-
lægge nye landområder.

CG Jensens division Ramning & Vandbygning har mange års erfaring med 
dels at sikre Danmarks kyster – og dels at bygge på vandet. 
Og vi står klar til at hjælpe, hvor end der måtte være behov.
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Vi giver materialerne nyt liv
Takket være vores faglige bredde og mange totalentrepriser kan vi genanvende råstoffer og materialer i 
stor stil – altid i samråd med kunden naturligvis. 
Et eksempel på dette er vores store byudviklingsprojekter i Københavns Sydhavn, hvor en del af opga-
ven har været nedbrydning af eksisterende materialer, som vi efterfølgende har knust til genbrugssta-
bilt materiale, som vi har brugt til at stabilisere bundene på de seks nye øer, vi har anlagt syd for Fiske-
torvet. 

Ved at undgå et unødigt indkøb af materialer fra råstofgrav samt en unødig transport fra og til, har vi 
også her sikret en besparelse for både bygherre og miljø.  

Skånsom behandling
Vi genanvender eksempelvis også vejbygningsmaterialer og kantsten, som vi tager effektivt og skån-
somt op. 

Endelig deltager vi også i Netværk for Bæredygtig Jordhåndtering, hvor vi blandt andet kigger på meto-
der til at bearbejde og forbedre ikke genindbygningsegnet jord og genbruge det direkte på stedet i en 
kvalitet, der opfylder normkravene. 

Vi har mindsket vores forbrug af brændstof og gør løbende forbedringer – blandt andet ved at benytte 
tvungen motorstandsning til at undgå tomgangskørsel og ved at anvende en rigtig skovltype til det 
aktuelle arbejde.



Vi arbejder for grønnere beton 
I projektet ’Bæredygtigt Beton Initiativ’ arbejder vi på 
at halvere CO2-udledningen fra beton i 2030. Det gør 
vi sammen med 20 centrale aktører i branchen, der 
repræsenterer alle led i byggeri-kæden; fra bygherre til 
betonproducent. 

Vi kigger blandt andet på, hvordan vi kan anvende nye, 
grønnere cementtyper i betonen for at begrænse be-
tonforbruget. Samtidig ser vi også på, hvordan vi med 
digitale værktøjer kan optimere materiale og hærdeti-
der.

Herunder arbejder vi også på at udfordre forældede 
normer omkring hærdning, der ofte resulterer i overdi-
mensionerede konstruktioner i Danmark. Vi vurderer, 
at vi med en opdatering af normerne kan reducere 
CO2-udledningen fra beton markant, da vi kan spare på 
cementen, der er en af de helt store klimasyndere.  
Vi ser også på, hvordan vi kan indlejre CO2 i betonen – 
ved for eksempel at bruge metoden carbon cure.

Vi tilbyder de nyeste bæredygtige løsninger.
CLT (cross laminated timber) vinder indpas i byggeriet i 
disse år. Vores betonfolk vil derfor fremover kunne  
tilbyde at montere både beton- og træelementer. 

For ejendomsudvikleren NREP skal vi eksempelvis 
opføre det 35.000 kvadratmeter store hybridhus UN17 
Village, hvor vi skal montere træsøjler og trædæk – og 
samtidig arbejde med genbrugsbeton, træuld som  
isolering og lette facader i træ.

Der er ingen i Danmark, der har bygget med træ i så 
stort et omfang før, og vi glæder os at opføre Nordens 
mest bæredygtige byggeri, der beskæftiger sig med 
alle FN’s 17 Verdensmål.BE
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Stål er blevet et bæredygtigt alternativ til beton
Stål er på mange måder et bæredygtigt materiale, der samtidig giver kunden fleksi-
bilitet. Med vores særligt pladsbesparende HSQ-stålbjælker kan kunden eksempel-
vis spare 27 centimeter per etage, hvilket betyder, at man kan reducere forbruget af 
beton og facademateriale væsentligt. 

Sideløbende er vores ståldivision lykkes med at reducere stålforbruget i byggerier 
med hele 30 procent ved at udføre vibrationsundersøgelser og bruge ny 3D teknologi. 

CG Jensens smede står for levering og montage og arbejder med at minimere trans-
port fra leverandør til byggeplads.

Udnyt kvadratmeterne i byen på bæredygtig vis.
Som materialevalg har stål et stort potentiale i Danmark. I Sveriges større byer udnyt-
ter man, at stålet er et letvægtsmateriale, der tillader, at man kan bygge ekstra etager 
oven på eksisterende byggerier uden først at skulle bruge tid og penge på at forstær-
ke dem. 

En løsning, der også så småt er ved at komme til Danmark. For bygherren Fokus Asset 
Management har vi eksempelvis opført en ekstra etage på en eksisterende bygning 
ved Østerport Station. Herved kan man bedre udnytte kvadratmeterne i byerne og 
minimere pendling. 

Vores smede er meget miljøbevidste og benytter elcykler, når afstandene tillader det.
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RENOVERING

Vi giver betonkonstruktioner længere levetid

Renovering af almene boliger spiller en afgørende rolle i klima- 
omstillingen af boligbyggeriet, da mange af boligerne er af 
ældre dato med en utidssvarende energistandard.

I Betonrenovering kan vi takket være mange års erfaring reno-
vere enhver form betonkonstruktion – og vi ser et potentiale i 
at løfte denne store renoveringsopgave, der venter forude.

Nyt liv giver vi eksempelvis lige nu til Panum Instituttets  
gamle betonbygning på Nørrebro i København, hvis beton-
facade trænger til en kærlig hånd – og til det udtjente gamle 
Falck-hus på Polititorvet i København, der efter ombygning og 
renovering skifter funktion og kan gøre ny nytte som hostel. 

Vi har også god erfaring med drift og vedligehold af anlægs-
konstruktioner. For Vejdirektoratet har vi igennem en længere 
årrække stået for drift og vedligehold af samtlige broer og 
bygværker øst for Storebælt, ligesom vi årligt renoverer mange 
bygværker for Banedanmark. 

God planlægning giver grønnere arbejdsproces
Vi forsøger altid at sikre en fornuftig logistik, så vi kan minimere 
drift og transport til gavn for både medarbejdere og miljø. 





Hovedkontor

CG Jensen A/S
Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tilf. 43 44 68 00 

Kontor Jylland

CG Jensen A/S
Gl. Silkeborgvej 7F
8462 Harlev
Tilf. 43 44 68 00 

Kontor Fyn

CG Jensen A/S
Sverigesvej 10B
5000 Odense
Tilf. 43 44 68 00 

Betonrenovering

CG Jensen A/S
Fabriksparken 6
2600 Glostrup
Tilf. 43 44 68 00 

www.cgjensen.dk


