ÅRSBERETNING

2020

VI BYGGER DANMARK
PÅ LAND OG TIL VANDS

CG Jensen A/S | Fabriksparken 37 | 2600 Glostrup | CVR 30 51 76 28

CG JENSEN

|

ÅRSBERETNING 2020

Indholdsfortegnelse

2 Højdepunkter
4 Forord
6 Samfundsansvar
14 Internt samarbejde
16 Vores forretningsområder
34 Vores Organisation
35 Kontakt
36 Årsregnskab 2020
40 Påtegning/Erklæring

1

22

CG JENSEN

|

ÅRSBERETNING 2020

CG JENSEN

|

33

ÅRSBERETNING 2020

6. oktober

Højdepunkter

Division Stål monterer en
bevægelig klapbro i den nye
kanalby Enghave Brygge i
Københavns Sydhavn. Division

etape af boligkomplekset
Parkkanten i IrmaByen til

Arbejdsmiljø udbreder

med Arkil, Ambercon og

kendskabet til CG

STARK initiativ til en ny årlig

Jensens leveregler med

konference og prisuddeling

kampagnen ’Her passer

’Byggeriets Diversitetsdag’,

vi på hinanden’.

der skal få flere kvinder til

første kvindelige
indgeniørpraktikant.
Efter praktikforløbet
ansættes hun som
byggeleder.

APRIL

i Billund Lufthavn tre måneder

letbanestrækning.

MAJ

JUNI

butiksstrøg og 534 boliger

byggepladser og kontorer.

lige ud til Rødovre Station.

lægsgruppen.

Byggeri Vest afleverer et p-hus

p-kælder i to etager.

forebyggende adfærd på

Larsen, er formand for An-

11. december

anlægge i alt 8,5 kilometer

kvadratmeter inkluderer et

adm. direktør, Michael S.

byggeri.

15.000 kvadratmeter

anbefalinger til konkret,

idéudvikling. CG Jensens

samt en dobbelt kælder.

Letbane. CG Jensen skal

Rødovre Port, hvis 37.500

efter måneders research og

Nordens største bæredygtige

værksteder og vaskehal.

Byggeriet indeholder også

myndighedernes corona-

anbefalinger til regeringen

flere tårne og et erhvervshus

kommende Hovedstadens

første bygning i den nye bydel

geri og Anlæg afleverer deres

af en totalentreprisekontrakt på

er blandt andet administration,

siden af Fields på Amager.

hvis 12 leveregler oversætter

Klimapartnerskabet for Byg-

95.000 kvadratmeter fordelt på

første vejstrækninger på den

påbegynder aptering af den

16. marts

aftale med henblik på opnåelse

stadens Letbane. Huset indehold-

stort kontorbyggeri ved

pagnen ’Jeg er en spritter’,

produktionen oppe.

CG Jensen indgår samarbejds-

Her skal CG Jensen opføre

CG Jensen påbegynder de

Division Byggeri Øst

smitten kan holdes nede og

største råhus-entreprise til dato.

centret til den kommende Hoved-

på et 50.000 kvadratmeter

CG Jensen opstarter kam-

sibilitet arbejdsgangene, så

Kontrol- og Vedligeholdelses-

September

Maj

med stor dygtighed og flek-

December

tonelement ud af 10.000

12. marts

Medarbejderne omlægger

grunden, der er CG Jensens

monterer det sidste be-

Division Stål får sin

MARTS

CG Jensen afslutter råhuset til

Division Beton Arcon

Februar

FEBRUAR

ment og opstarter kort
for samme bygherre.

som arbejdssted.

JANUAR

bygherren ELF Developherefter et tredje byggeri

at tilvælge byggebranchen

23. oktober
CG Jensen opstarter Post-

afleverer den sidste

CG Jensen tager sammen

den nye bydel.

ISO 45001.

Division Byggeri Øst
Januar

Stål har monteret i alt 18 broer i

CG Jensen overgår til den
internationale arbejdsmiljøstandard

Juni

April

August

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

før tid trods dårlige jordforhold.
Med p-huset til Apcoa Danmark
fordobler CG Jensen p-hus
kapaciteten under tag i Billund
Lufthavn.

NOVEMBER

DECEMBER

Juli

24. september

5. november

Division Anlæg Vest udfører

Division Betonrenovering er

Division Betonrenovering

to års etaper af renovering

endnu en gang udvalgt til

får kontrakt på Panum

af Limfjordsbroen på blot fire

at renovere Langebro. De

Instituttet. Opgaven lyder

måneder grundet markant

erfarne medarbejdere har

på renovering af 25.000

mindre trafik.

tidligere udskiftet de mekani-

kvadratmeter facadeareal

ske fuger på den kendte bro.

og udskiftning af 350 beton-

Indvielse af nye større kontor-

Denne gang lyder opgaven

elementer.

lokaler på Odense Havn – og

på renovering af fortov og

samtidig opstart af Råhus

rækværk på broen.

Vest, som er en styrkelse af
vores betonkompetencer på

26. september

December

Fyn og i Jylland.

Division Stål monterer en 60

Division Ramning & Vandbygning får ret-

meter lang og 110 ton tung

tidigt en dok på plads på Frederikshavn

gangbro, der skal forbinde to

Havn trods corona, nordjysk nedlukning

kontorbygninger i Hempels

og hårde vinterdage.

hovedkvarter.
Division Beton Arcon afleverer et seks
etagers kontorhus på Oslo Plads ved
Østerport Station. I forbindelse med
projektet har CG Jensens division Stål
opført en ny etage i stål oven på en eksisterende bygning. Endelig har opgaven
også budt på renovering af eksisterende
bygninger.
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»Byggebranchen er et fantastisk sted at arbejde,
hvor man i et godt og stolt fællesskab kan
være med til at bygge rammerne for fremtidens

Vi bygger på ordentlighed
Vi gør os umage, når vi bygger Danmark.
Ikke kun fagligt, men også socialt.

Danmark. Det skal vi blive bedre til at fortælle
om, for skal vi have fat i den samlede talentpulje – herunder de unge, medarbejdere
med anden etnisk baggrund og det underrepræsenterede køn i byggeriet; kvinderne,
så skal vi rekruttere bredere, end det er

I CG Jensen har vi et urokkeligt fællesskab, som end ikke

For os er et godt og sikkert arbejdsmiljø afgørende. Vi arbej-

corona kan vælte omkuld.

der utrætteligt på at forebygge arbejdsulykker og nedslid-

Trods årets svære og anderledes arbejdsvilkår har vores
medarbejdere med stor dygtighed og fleksibilitet fundet nye
effektive måder at arbejde på – og de har samtidig været et
mulehår fra at kunne matche tidligere tiders omsætningsrekord. Med en tilsvarende positiv bundlinje – og altid med
CG Jensen værdierne i behold. Det gør mig glad og stolt.
For vi har i CG Jensen en enkelt, men vedholdende ambition; vi gør os umage. Med vores mange fagdivisioner, dygtige byggestyrere og et stærkt, internt samarbejde i både CG
Jensen og Jensen Gruppen stræber vi efter altid at kunne
tilbyde en god service og et bredt udvalg på hylderne. For
os er tidlig inddragelse, god planlægning og rettidig dialog
med de involverede parter en selvfølge. Og målet et slut-

ning; et af de seneste tiltag er vores indsats med at indføre

Michael S. Larsen

morgengymnastik i skurvogne og på kontorer.

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

I gang med grøn omstilling
I CG Jensen har vi et særligt fokus på vores grønne ansvar;
vi vil være klimaneutrale allerede i 2029.
Sammen med vores medarbejdere arbejder vi derfor målrettet på at udvide vores ’grønne varer’ på hylderne og det
går stærkt i disse år; nye grønne cementtyper er kommet
til, brugen af fossile brændstoffer til de større maskiner
minimeres, trækonstruktioner integreres med eller erstatter beton og stål og snart kan vi tilbyde kunden delvist
selvforsynende byggepladser med vores ’Grønne Top’ på
skurvognsbyerne, hvor solceller og vindturbiner muliggør et

produkt af høj kvalitet – og til tiden.

nyt grønt kapitel i byggeriet.

Ansvarlig arbejdsplads

Én ting er, hvor langt vi kan nå som enkelt virksomhed. En

I CG Jensen vil vi gerne være med til at gøre en forskel.

anden, hvor langt vi kan komme i fællesskab. Som formand

Både over for kunden, vores medarbejdere og det omgiven-

for Anlægsgruppen i klimapartnerskabet for byggeri og an-

de samfund.

læg er jeg fuld af fortrøstning for fremtiden. Efter måneders

Vi har sat os det mål, at vi vil arbejde for et godt arbejds-

anbefalinger til regeringen og mulighederne er mange for

miljø, en grøn omstilling af vores virksomhed samt at vi
vil være med til at sikre fremtidens byggeri ved at fremme
diversiteten på vores arbejdspladser og uddanne næste

research og idéudvikling har vi i foråret afleveret vores
dem, der har evnen og viljen til innovation. Og det har vi.
Med os ved bordet får kunden en erfaren og oprigtig sam-

generation af byggestyrere og håndværkere.

arbejdspartner, der lytter, inddrager og søger løsninger. Vi

Sammen med Arkil, Ambercon og STARK har vi taget initia-

talt. Hos os er et ord et ord, og vi glæder os over, at mange

tiv til den årligt tilbagevendende konference og prisuddeling
’Byggeriets Diversitetsdag’, hvor vi kigger på, hvordan vi

afstemmer forventningerne og leverer den vare, vi har afnye kunder er kommet til, og at mange gamle kunder – igen
og igen – vender tilbage med nye opgaver. Tak for tilliden.

som branche kan blive bedre til at tiltrække forskellige typer
af medarbejdere, hvad enten det gælder unge, medarbejdere med anden etnisk baggrund eller det underrepræsenterede køn i byggeriet; kvinderne.
For vi har brug for nye ideer og inspiration til opgaveløsningen for kontinuerligt at kunne levere det bedste produkt til
vores kunder. Og skal vi have fat i den samlede talentpulje,
må vi rekruttere bredere, end det er tilfældet i dag.

tilfældet i branchen i dag.«

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

medinitiativtager til den årligt tilbagevendende
konference og prisuddeling Byggeriets Diversitetsdag
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»Det er vigtigt, at vi løbende diskuterer vores adfærd,
så vi gør, hvad vi siger. Ved at stille krav til medarbejdernes adfærd, kan vi få dem til at ændre holdning. I
sidste ende handler det om, at de kommer hjem i lige

Arbejdsmiljø

så sikker tilstand, som de kom.«

Adfærd er afgørende

Susanne Bruun
Arbejdsmiljøchef i CG Jensen

Det skal være attraktivt at gå på arbejde. Et godt og sikkert
arbejdsmiljø skal derfor tænkes ind fra tilbud til aflevering.

I CG Jensen gør vi vores yderste for at sikre, at vores med-

Vi støtter også de medarbejdere, der deltager i sportsarran-

arbejdere kan udføre deres arbejde på forsvarlig vis, så vi

gementer som for eksempel mini-triatlon og DHL, ligesom

kan forebygge ulykker og nedslidning.

vi har prioriteret frugtordning på vores faste kontorer og
byggepladser. Vi bakker også op om emner af mere privat

Hos os skal et godt og sikkert arbejdsmiljø ikke være en

karakter, hvor vi eksempelvis tilbyder rygestop- og ordblin-

sidevogn, men tværtimod en central del af vores adfærd og

dekurser. Det er i sidste ende den enkeltes arbejdsglæde

arbejdsprocesser, som vi løbende udbygger ved hjælp af

og livskvalitet, det handler om.

en stærk arbejdsmiljøorganisation, certificeringer, løbende
kampagner, god planlægning og synlig ledelse på bygge-

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere trives fagligt og

pladserne.

socialt. Det er en af forudsætningerne for, at vi kan opretholde vores høje faglighed og evne til internt samarbejde.

Vi arbejder kontinuerligt på at påvirke vores medarbejderes

Derfor vægter vi løbende at opkvalificere vores medarbej-

adfærd, så vi kan gribe ulykken, før den sker. Ved at stille

dere med fagligt relevante kurser, lige som vi prioriterer at

krav til folks adfærd, kan vi ændre deres holdning – og der-

give vores medarbejdere ansvar og ejerskab til projekterne.

med i sidste ende deres adfærd. I 2020 har vi blandt andet
kørt kampagnen ’Her passer vi på hinanden’, hvor vores

Tak for en flot corona-indsats

medarbejdere har diskuteret, hvordan de kan blive endnu

Takket være en ihærdig og vedvarende indsats fra vores

bedre til at passe på sig selv og hinanden. Hermed sikrer vi,

ansatte er det stort set lykkes at holde corona-smitten fra

at vi får nogle levende værdier blandt vores ansatte – og at

CG Jensens byggepladser og kontorer.

vi gør, hvad vi siger.
Dagen efter nedlukningen kørte CG Jensen kampagnen
Vi er med hele vejen

’Jeg er en spritter’, hvis 12 leveregler på enkel vis oversatte

Vi igangsætter løbende nye tiltag med henblik på at mini-

myndighedernes corona-anbefalinger til konkret, forebyg-

mere livstilssygdomme og nedslidning. Igennem de seneste

gende adfærd på byggepladser og kontorer, så smitten

år har vi eksempelvis arbejdet på at udbrede morgengym-

kunne holdes nede og produktionen oppe. Og i løbet af

nastik i vores skurvogne og på vores kontorer; en indsats,

året blev arbejdsgange dygtigt og hurtigt omlagt, som nye

der blev nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien

anbefalinger blev delt.

Muskel- og skeletbesvær af Arbejdsmiljørådet.
En stor tak til vores medarbejdere for at hjælpe hinanden
på tværs af divisioner og stabe med inspiration og løsninger. Sammen lykkedes vi.

VIDSTE DU, AT VI I 2020

1,7procentpoint
Har nedbragt sygefraværet
med 1,7 procentpoint

38

procent lavere

Har haft en ulykkesfrekvens, der ligger
38 procent lavere end branchegennemsnittet

10

dage

Har nedbragt fraværsperioden ved
arbejdsulykker med 10 dage
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Diversitet

Vi bygger på tværs af
køn, alder og etnicitet
Med mere diversitet på arbejdspladsen kan vi styrke arbejdsmiljøet og
opgaveløsningen – til gavn for både kunder og medarbejdere.

Sejler man lige ud i en supertanker, risikerer man at støde

Igennem de senere år har vi også i CG Jensen uddannet

på grund. Det kunne godt blive scenariet for den lidt konser-

flere og flere kvindelige ingeniør- og konstruktørpraktikanter.

vative bygge- og anlægsbranche, hvor medarbejderstaben

Mange af dem er i dag fastansat i firmaet og således er

ganske enkelt ikke afspejler befolkningens sammensætning

godt hver femte bygge- og projektleder i CG Jensen i dag

og hvor vi – om muligt ubevidst – nemt kan komme til at

en kvinde. En god udvikling, der også er med til at bane

fortsætte ud af den samme velkendte rute, som vi plejer,

vejen for flere kvindelige projektchefer.

selv om tendenser og marked måske trækker i en anden
retning.

Vi håber, at den positive udvikling også kan inspirere på
byggepladserne, hvor vi stadig kun har få kvinder i sjakke-

I CG Jensen kan vi se en masse fordele ved at bygge på

ne. P.t. har vi en kvindelig formand og to lærlinge – og vi er

tværs af køn, alder og etnicitet. Skal vi have fat i den samle-

klar, når kvinderne banker på skurvognen. Vi vil gerne være

de talentpulje, må vi ansætte bredt, så vi rettidigt kan få nye

en attraktiv arbejdsplads for begge køn.

vinkler og inspiration til opgaveløsningen i en verden, der
løbende forandrer sig og stiller nye krav til virksomhederne

Igennem de senere år har vi også ansat flere med anden

om blandt andet digitalisering og grøn omstilling.

etnisk baggrund. I dag har vi medarbejdere, hvis baggrund

Christina Kragelund er en af de mange yngre kvinder, der har været i praktik hos CG Jensen. I dag er hun fastansat som byggeleder.

stammer lige fra Svendborg, Syrien, Skotland og Serbien til
Forskellighed styrker faglighed

Ikast, Indien og Irak.

Kvinderne er et centralt sted at starte. De udgør halvdelen
af Danmarks befolkning, men kun ni procent af byggebran-

Og vi har svært ved at forstå aldersdiskrimination. Lige som

chen – og herunder kun tre procent af håndværkerne. Lidt

vi skal have de unge med, skal vi også trække på de erfar-

bedre ser det ud i byggeledelsen, hvor flere kvinder finder

ne kræfter. Vi har eksempelvis en oldemor i bogholderiet

vej til først ingeniør- og konstruktøruddannelserne og siden

og en 82-årig farfar, der ved behov bistår med juraen – og

byggepladserne.

vi nyder at kunne trække på erfaringer fra et langt og rigt
arbejdsliv.

Kvinder i CG Jensen

per 25. februar 2021

Mænd

Kvinder

Total

Kvinder %

Byggeleder

25

5

30

17

Projektleder

35

7

42

17

Projektchef

28

3

31

10

9

8

17

47

Formænd

37

1

38

3

Lærling

36

2

38

5

3

19

22

86

14

2

16

13

Praktikant

5

1

6

17

Landmåler

5

1

6

17

Øvrige*

295

8

303

3

I alt

496

57

553

10

Byggepladsassistent

Administration
Ledelse

* Struktører, specialarbejdere, maskinførere, smede, gartnere
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Bæredygtighed

Vi bygger på et grønt kapitel
I CG Jensen har vi sat os det mål, at vi vil være klimaneutrale allerede i
2029. Delvist selvforsynende byggepladser, grøn cement og en eldreven
vognpark skal være med til at sætte fart på vores grønne ambitioner.

Bæredygtighed skal udvikles til at være en værdi, der ken-

Til projektet har vi eksempelvis udviklet ’Den Grønne Top’,

detegner CG Jensen i lige så høj grad, som ordentlighed,

hvis solceller og vindturbiner på skurvognstagene kan være

tidlig inddragelse og høj faglighed gør det i dag.

med til at gøre vores byggepladser delvist selvforsynende
fremover. Og på samme projekt vil vores betonfolk begynde

Derfor arbejder vi allerede nu på at integrere bæredygtig-

at kunne montere både beton- og træelementer.

hed i alle faser – fra projektering og udførelse til efterfølgen-

Herudover inkluderer byggeriet også elementer som gen-

de drift og vedligehold. Helt konkret betyder det, at vi er i

brugsbeton, træsøjler, trædæk, træuld som isolering samt

gang med at optimere vores processer og udvikle vores

lette facader i træ.

medarbejderkompetencer, så vi kan bygge stadigt grønnere
Klimapartnerskab

og løbende mindske vores CO2 udledning.

Via vores formandskab for Anlægsgruppen i klimapartnerVores ståldivision er eksempelvis lykkes med at reducere

skabet for byggeri og anlæg samt vores deltagelse i andre

stålforbruget i byggerier med hele 30 procent ved brug af ny

bæredygtige netværk som Bæredygtigt Beton Initiativ og

3D teknologi. Og takket være vores faglige bredde og man-

Netværk for Bæredygtig Jordhåndtering arbejder vi også på

ge totalentrepriser kan vi genanvende råstoffer og materia-

at påvirke branchen generelt.

ler i stor stil – altid i samråd med kunden naturligvis.
Mulighederne er mange for dem, der har evnen og viljen til
Rettidig, grøn erfaring

at påbegynde et nyt, grønt kapitel til glæde for både miljø,

Vi skal i de kommende år opføre Nordens mest bæredyg-

medarbejdere og kunder. Og vi glæder os til at tage de næ-

tige byggeri. Her har vores medarbejdere endnu en gang

ste skridt på vores grønne rejse – meget gerne i samarbej-

vist, at vi ved at kombinere teknologi og omstillingsparathed

de med vores kunder.

kan sætte skub i vores grønne omstilling og samtidig udvide
vores grønne varer på hylderne.

Du kan læse mere om vores
bæredygtighedstiltag i vores
bæredygtighedsfolder
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xxxxxxxxxVitium nihitatus ape aut labo. Aximusam
rerepel luptatur magni repudae earum nusandendio.
Harcietur?

Lærlinge og praktikanter

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 lærlinge.

At kunne sætte en retning for unge mennesker og se dem

Vi vil gerne videregive vores kompetencer, så nye, dygtige

blomstre op, betyder utrolig meget for os. Og det kan kun

kræfter kan tage over, når aldrende, erfarne medarbejdere

lykkes, fordi vi har så mange dygtige og engagerede for-

må slippe taget. For os er det rettidig omhu – men samtidig

mænd, der hver dag løfter den opgave.

meget mere end det.
Vi har også mange års erfaring med at uddanne ingeniørNogle af vores lærlinge kæmper med ordblindhed, og

og bygningskonstruktørpraktikanter. Hos os kan de lære af

nederlagene fra skolebænken sidder stadig i dem, men det

nogle af branchens bedste byggestyrere og samtidig opleve

er vores erfaring, at alle kan udvikle sig under de rigtige

fordelene ved at have en af landets største egenproduk-

rammer. På byggepladsen oplever de, at der er brug for

tioner samt evnen og viljen til et godt internt samarbejde

dem – at det betyder noget, om de står op om morgenen.

divisionerne imellem – en værdi, vi gerne vil give videre til

Ja, at de faktisk er uundværlige for deres sjak.

fremtidens ingeniører og bygningskonstruktører.

Ecepudi volessimus maionse dicias audis quaectur
»Jeg er aldrig blevet taget så godt imod før.
minvent voloritatis exerrorecum expero occum non
Jeg har haft nogle super fede kollegaer, som
etusdam, sam, sum incta verum iliam sit adigendignis
har lært mig en masse ting og der har været
re conse veliquia volorec totat.
plads til forskellighed. Det er et rigtig godt
Ed quam quidus, atqui archil eatiisi nveniminci occab in
firma at være i.«
pero quat.
Fugiasp
oreperi atiisquae occae inim faceOliverienimol
Rasmussen
om at være lærling hos CG Jensen
rumquunt
abo. Ugia que cone doluptas sequatemque

quasitaque peris ea arum nobitiundis sunt.
Hilique remodit modita exeria etur?

Lic tet re ventur?
Obitio volorib usciae nestrumet repeles etur alis as eati
cum que voluptatur, qui restionector as vellest oremporro
minti con rem est,
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Internt samarbejde

Vi bygger på tillid
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
kunders behov og ønsker. Derfor tilbyder vi gennem vores
mange fagdivisioner en bred palette af kompetencer, så vi

»For at fremme et godt internt samarbej-

kan hjælpe bygherren sikkert i mål med opgaven, uanset

de og en større arbejdsglæde har vi valgt

hvor kompleks og krævende opgaveløsningen måtte være.

silotænkningen fra – og medarbejderne til.

Vores tværfaglige kompetencer – fra beton, stål, betonreno-

Hos os får man ansvar og ejerskab til

vering og byggeri til vandbygning, fundering, jord og kloak –

projekterne, og vi er stolte over vores

er uden tvivl en del af forklaringen på vores stærke position
i branchen i dag. Men lige så afgørende ser vi vores evne

medarbejderes faglige kunnen og de

og vilje til internt samarbejde divisionerne imellem.

mange aftryk, de har sat igennem tiden.«

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

Michael S. Larsen

internt samarbejde. Det er en ambition, der har vores konstante fokus – og her er vores medarbejdere altafgørende.
Nok 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.
Og tilliden divisionerne imellem er en del af råstoffet, når vi
bygger Danmark.

Adm. direktør i CG Jensen A/S om CG Jensens
konstante fokus på internt samarbejde mellem
virksomhedens mange fagdivisioner
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Lasse Toft
Chef, Design & Engineering
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27 90 92 21

|

ÅRSBERETNING 2020

Mail
lto@cgjensen.dk

»CG Jensen er en professionel og proaktiv partner, der med
sine kompetente og selvstændige medarbejdere har erfaring
og beslutningsdygtighed til at bidrage til udviklingen af
UN17 Village projektet allerede i en tidlig fase. NREP ønsker

Design & Engineering

med UN17 Village at levere det ypperste inden for bære-

Vi styrer jeres ideer i mål
I Design & Engineering hjælper vi med at gøre kundernes ideer bygbare
– i tæt samarbejde med bygherrer, rådgivere, myndigheder, forsyninger,
egne produktionsdivisioner samt udvalgte underentreprenører.
Vi kan med vores ekspertise og tætte kontakt til en af Danmarks største egenprodukti-

»Det er afgørende for valg af

oner hjælpe med at realisere kundens ideer på den bedst mulige måde, hvor vi sikrer

totalentreprenør, at vi har et

kvalitet, fremdrift, økonomi og arbejdsmiljø i byggeprocessen.

konstruktivt samarbejde, hvor

Vores medarbejdere kan med deres mangeårige erfaring tilbyde en grundig gransk-

vi sammen kan definere og

ning af det enkelte projekt, hvor de med deres baggrund og blik for gode løsninger

konkretisere projekterne.«

i forhold til bygbarhed og byggeprocesser kan være med til at sikre, at risici bliver
minimeret og grundlag, ydelser og leverancer kommer på plads, så kunden opnår en
større sikkerhed i projektet.
Vi lægger vægt på den tidlige inddragelse og kan være med hele vejen – fra kundens

dygtighed, og at vi sammen med CG Jensen sikrer, at dette bæredygtige byggeri bliver både bygbart og økonomisk
bæredygtigt, men også et nybrud for branchen.«
Jesper Kyhl Gudmann
Projektudviklingsdirektør i ejendomsselskabet NREP om projekteringen af det 35.000
kvadratmeter store bæredygtige hybridbyggeri UN17 Village, der blandt andet inkluderer
træbyggeri og genbrugsbeton.

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

første tanker og behov til den færdige projektering og overlevering til CG Jensens
udførende produktioner samt udvalgte samarbejdspartnere. Vi samarbejder også med
rådgivere – både arkitekter og ingeniører – og kan tage kontakt til relevante myndigheder og forsyningsselskaber.
Vi kan i 2020 se tilbage på en lang række gode samarbejder med blandt andet:
NREP – indgåelse af samarbejdsaftale samt udarbejdelse af rådgiveraftaler med
tilhørende bilag, der samtidig bliver grundlag for en senere totalentreprisekontrakt af
Nordens mest bæredygtige byggeri UN17 Village i Ørestad Syd
GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – udarbejdelse af kontraktdokumenter,
afklaring af ydelser og grænseflader, projekteringsledelse samt generel granskning af
projektet, der er en 37.500 kvadratmeter ny bydel i Rødovre
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, projektopfølgning samt månedlige statusmøder med bygherren i forbindelse med opførelsen af et kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter til Hovedstadens Letbane i
Glostrup

»Kunderne påskønner CG
Jensens indsats i den tidlige
inddragelse, hvor vi ofte fra

grænseflader. Forberedelse til totalentreprisekontrakt samt granskning og projekteringsledelse af det kommende hotel Joyn på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn
NPV – indgåelse af samarbejdsaftale samt udarbejdelse af rådgiveraftaler med alle

begyndelsen overtager styringen
og processen med at udvikle
projektet, frem til der indgås en
totalentreprisekontrakt.«

tilhørende bilag. Udvikling af projektet frem til myndighedsprojekt, hvorefter totalentre-

Lasse Toft

prisekontrakt indgås på det guldcertificerede Engholmene Business Center i Køben-

Chef, Design & Engineering

havns Sydhavn.
VIDSTE DU, AT VI I 2020

13 arkitekter

32 projekter

6-12 måneder

Har samarbejdet med 12 forskellige rådgivende ingeniører, 13 forskellige arkitekter og 5
forskellige landskabsarkitekter

Har været tilbudsmæssigt involveret i 32 mulige
projekter, hvoraf 10 foreløbig er blevet til totalentrepriseaftaler

Typisk har brugt seks til 12 måneder på at
indgå en totalentreprisekontrakt – afhængig af
projektets størrelse og kompleksitet

Illustration: Årstiderne Arkitekter

NPV – kontrahering med rådgivere med tilhørende IKT aftaler, ydelsesskemaer og
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Mail
jea@cgjensen.dk

Telefon
40 20 33 12

Anlæg Vest / Ramning & Vandbygning

Vi anlægger på alt terræn
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-

»Det har været et ønskescenarie

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

at arbejde med CG Jensen. Der

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

har været en god tillid – og de

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

har løst problemerne og indfriet

og gensidig respekt.

forventningerne. Det har gjort
samarbejdet smidigt, og det har

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

betydet, at jeg har som bygherre

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

har kunnet få skuldrene ned.«

fremgang og kvalitet; hvad enten I måtte have behov for byggemodning, en havneudvidelse eller en rekreativ havnepromenade.

Christian Vrist
Technical Manager på Thyborøn

Vi har en lang tradition for at vedligeholde og renovere broer og havne over hele Danmark og kan skræddersy servicen, så den passer til den enkelte bygherres behov.

Havn om renovering og udvidelse
af Thyborøn Havn

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 2020 kan vi blandt andet se tilbage på en lang række gode samarbejder med:
THYBORØN HAVN – udvidelse af kajanlægget Triple Nine og renovering af en yderpier
NPV – byggemodning af 85.000 kvadratmeter på Engholmene, Københavns Sydhavn
FREDERIKSHAVN HAVN – etablering af et nyt kajanlæg, herunder etablering af en
225 meter lang skibskaj og en 160 meter lang dokkaj
AARHUS og KORSØR HAVN – løbende servicearbejder
DANICA EJENDOMSSELSKAB – byggemodning og etablering af havnepromenade,
Sluseholmen, Københavns Sydhavn
DANICA EJENDOMSSELSKAB – byggemodning på Metrogrunden, herunder udgravning og kanaler og inddragelse af vandareal, Københavns Sydhavn
AALBORG KOMMUNE – udskiftning af fuger og belægning på Limfjordsbroen samt
omlægning af en tunnel i et af Aalborgs mest trafikerede kryds
KIKHAVN DIGE- OG KYSTSIKRINGSLAG – kystsikring af fiskerlejet Kikhavn
NRE – afslutning af tre vejbroer og en stibro samt udgravning af kanaler, Københavns
Sydhavn

»Vi kombinerer mange års
erfaring med den nyeste teknologi
og en løsningsorienteret tilgang
til kundens behov. På den måde
kan vi optimere byggeprocessen

»Jeg kan kun storrose CG Jensen, det har

markant.«

været en fornøjelse at arbejde sammen med dem.

Jørn Asmussen

Til trods for corona, nordjysk nedlukning og hårde

Divisionschef, Ramning og
vandbygning

JORTON – etablering af seks banebroer på jernbanestrækningen Randers-Hobro

vinterdage har de bidt tænderne sammen og fundet
løsninger, så vi har formået at levere projektet til tiden.«
Mikkel Seedorff Sørensen

VIDSTE DU, AT VI I 2020

38.000 kilo

6 praktikanter

60.000 m²

Forlængede levetiden på vores
maskiner ved at sandblæse dem
med 38.000 kilo sand

Har haft seks ingeniørpraktikanter
– og 70 ingeniørpraktikanter siden 2008,
hvor vi begyndte at tage praktikanter

Nedrammede 60.000
kvadratmeter spuns

Adm. direktør i PORT OF FREDERIKSHAVN om CG Jensens
udvidelse af Frederikshavn Havn
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»Jeg kan absolut anbefale CG Jensen. Medarbejderne
har været aktive, løsningsorienterede og pragmatiske
i deres tilgang, hvilket har betydet, at vi har kunnet
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Kenneth Møller
Divisionschef, Jord, Kloak,
Forsyning og Gartner

overholde tidsplanen og har kunnet udleje til tiden.«
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Telefon
27 90 29 67

Mail
kem@cgjensen.dk

Jord, Kloak, Forsyning & Gartner

Michael Brogaard Rønnelund

Vi kan anlægge alt for dig

COO og Head of Asset Management, DEAS Asset Management om
byggemodning på Frederiks Brygge

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

»Vi er meget imponerede over

kan trække på vores mange forskelligartede kompetencer inden for divisionen.

den måde, CG Jensen er gået til
opgaven på. De har været flek-

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

sible i forhold til de udfordringer,

forsyning og klimasikring til etablering af det færdige bymiljø med belægning, beplant-

der er opstået undervejs – og de

ning og belysning, cykelskure og underjordiske skraldebeholdere samt efterfølgende

har været meget deltagende i at

drift, hvis ønsket.

få problemerne løst. Det har betydet, at samarbejdet har fungeret

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

rigtig godt, og at vi har kunnet

kunden med selv de mest krævende projekter, og det er vores erfaring, at vi med tidlig

koncentrere os om det samlede

rådgivning kan skabe stor merværdi for både bygherre og miljø.

projekt.«

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.

Mogens Hedegaard Andersen
Senior Projektleder hos Region Hovedstadens Psykiatri om udførelse
af jord- og beplantningsopgaver,

Vi kan i 2020 se tilbage på en række spændende samarbejder med blandt andet:

herunder etablering af grønne tage
på Sct. Hans Hospital i Roskilde

HOVEDSTADENS LETBANE – planlægning, projektering og udførelse af 8,5 kilometer
letbanestrækning i hovedstadsområdet samt byggemodning af 55.000 kvadratmeter til
opmarch og klargøringsområde
GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – byggemodning af 37.500 kvadratmeter ved
Rødovre Station
DEAS ASSET MANAGEMENT– byggemodning, belægning og beplantning på
Frederiks Brygge, Københavns Sydhavn
NPV – byggemodning, belægning og beplantning på Enghave Brygge,
Københavns Sydhavn
DANICA EJENDOMSSELSKAB – koordinering og udførelse af forsyningsarbejder
på Sluseholmen, Københavns Sydhavn

»Vi arbejder på at finde nye,

REGION HOVEDSTADEN – jord- og beplantningsopgaver på Sct. Hans Hospital,
Roskilde, herunder etablering af grønne tage
NIELS FENNET – Udførelse af et grønt strøg samt taghave ved CABINN COPENHAGEN,
København

grønne løsninger, som kan blive
en gevinst for både bygherre og
miljø.«
Kenneth Møller
Divisionschef, Jord, Kloak,
Forsyning og Gartner

VIDSTE DU, AT VI I 2020

286.300 m

2

Planerede 286.300 kvadratmeter
jord og grus

10

millioner

Plantede 10 millioner sedum planter
på grønne tage

15.300

natursten

Flyttede 15.300 natursten ved anlæggelse af Hovedstadens Letbane
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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

23

»CG Jensen var virkelig gode til at sætte sig
i mit sted. De var løsningsorienterede, omstillingsparate
og klar til at arbejde ekstra. Det betød, at vi nåede i mål

Beton

trods en stram tidsplan og svære geotekniske forhold

Vi hjælper med alt indenfor beton

– og at toget kunne køre over den nye banebro som

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

planlagt. Det betød meget for mig, at vi ikke skulle
udvide sporspærringen.«
Rasmus Kjærulff
Projektleder i Lokaltog A/S om nedbrydning og genopførsel af en ny banebro til
Hornbækbanen hen over Esrum Å

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.

»Vi har alle kompetencerne in
house og vil gerne ind og hjælpe
tidligt, så vi sikrer kunden en

Byggeriet er under konstant udvikling. Vi tilpasser vores kompetencer herefter og kan
som noget nyt eksempelvis tilbyde at montere både beton- og træelementer.
Vi glæder os over at have mange gengangere blandt vores kunder, da vi gerne vil

effektiv og ordentlig proces.«
Morten Andersen
Divisionschef, Beton Arcon

være bygherrens partner, hvor vi i fortrolighed og med gensidig forpligtelse kan opnå
et slutprodukt af høj kvalitet og til tiden. Vi kan i 2020 se tilbage på endnu en række
frugtbare samarbejder med blandt andet:
HOFFMANN – opførelse af et 65.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri, Ørestad
HEMPEL – opførelse af et 12.500 kvadratmeter stort kontorkompleks samt opstart af
en yderligere udbygning af Hempel Campus, Lyngby
BYDAMMEN – støbning af fundament til 77 ejerlejligheder, Ballerup
NIELS FENNET – opførelse af hotellet CABINN Copenhagen, København
BANEDANMARK – støbning af fundamenter til to broer til den kommende højhastigheds-bane; Ringsted-Femern Banen
JÖNSSON – opførelse af en 44 meter lang tunnel til øen Kronløbsøen, Nordhavn
ARPE & KJELDSHOLM – råhus til en tilbygning til hostellet Next House, København
HOVEDSTADENS LETBANE – opførelse af et 9.000 kvadratmeter råhus, Glostrup
GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – opførelse af det 37.500 kvadratmeter store
bolig- og erhvervsprojekt ’Rødovre Port’, Rødovre
LOKALTOG – nedbrydning og genopførelse af en ny banebro til Hornbækbanen hen

»Vi er glade for, at vores kunder
efterspørger vores faglige kompetencer så tidligt i opgaveløsningen. Det betyder, at vi kan sikre
kunden en optimal projektgennemførelse.«
Bendy Z. Pedersen
Divisionschef, Beton Øst

over Esrum Å
VIDSTE DU, AT VI I 2020

5.600 ton

33.000 kubikmeter

179.000 kvadratmeter

Bandt 5600 ton armering

Støbte 33.000 kubikmeter beton

Opførte 179.000 kvadratmeter bolig
og erhverv
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Stål

Vi tilpasser 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

»Til disse komplicerede bygge-

effektivisere produktionen og vores sammentømrede team kan skræddersy selv den

projekter var det vigtigt at finde

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

en entreprenør, der kunne levere

delelementer til et projekt.

en færdig råhuspakke – med stål,
beton, betonelementer og kloak

Vores indgående kendskab til fremstilling og montage samt et stærkt, internt samar-

med videre. Det kan CG Jensen,

bejde med CG Jensens øvrige divisioner sikrer vores kunder fremdrift, fleksibilitet og

som vi har haft et godt og åbent

kvalitet i projekterne.

samarbejde med – også på tidligere byggesager.«

Vi leverer og monterer også stål til bolig-, erhvervs- og hotelbyggerier. Med stål som
materialevalg kan vi sikre kunden en hurtigere, billigere og mere transparent opførelse – samt muligheden for at udvide i højden uden først at skulle bruge tid og penge på
at forstærke den eksisterende bygning.

Allan Arpe
Direktør i Arpe & Kjeldsholm A/S om
opførelsen af en 5.400 kvadratmeter
stor tilbygning til Wake Up hotellet

Stålet giver ikke alene kunden stor fleksibilitet – men også en betydelig, bæredygtig
besparelse for både pengepung og miljø; ved hjælp af 3D teknologi kan vi nemlig
reducere stålforbruget i byggerier med hele 30 procent.

i Adelgade i København samt en
10.500 kvadratmeter renovering og
nybygning af hostellet Next House
på Bernstorffsgade i København

ARPE & KJELDSHOLM – levering og montering af 350 ton stål til hostellet Next House i indre København samt levering og montering af 650 ton stål til Wake Up hotellet i
indre København
BARSLUND – etablering af en bro og to trapper til den kommende højhastighedsbane Ringsted–Femern Banen (Glumsø Station)
FOKUS ASSET MANAGEMENT – aflevering af en ekstra etage oven på en eksisterende bygning på Østerport Station
NPV – montering af tre vejbroer og to stibroer på Enghave Brygge, Københavns

»Samarbejdet med CG Jensens Ståldivision var

Sydhavn
NRE – montering af en vejbro til boligprojektet The Residence CPH, Enghave Brygge,
Københavns Sydhavn

»Ved hjælp af 3D modeller og

HEMPEL – levering og montering af 392 ton stål til en 12.500 kvadratmeter stor kon-

ellers risikofyldt arbejdssituati-

torbygning samt levering og montering af en 60 meter lang gangbro
DANICA EJENDOMSSELSKAB – montering af tre stibroer på Sluseholmen, Københavns Sydhavn
Hovedstadens Letbane – levering og montering af 332 ton stål samt montering

god planlægning kan vi styre en
on ned til mindste detalje. Det
har betydet, at vi igen i år har
forebygget og undgået arbejdsulykker.«

af tagkassetter til letbanens kommende Kontrol- og Vedligeholdelsescenter; CMC i

Henrik Berg

Glostrup

Divisionschef, Stål
VIDSTE DU, AT VI I 2020

1.000 ton
Leverede 1.000 ton stål til broer og
byggerier på Sjælland

11

broer

Monterede 11 broer

16

procent kvinder

Gik fra at være 0 til 16 procent
kvinder i divisionen

meget professionelt. Processen omkring montering
af brofagene forløb som planlagt.«
Michael Sten Petersen
Teknisk direktør i Hempel A/S om monteringen af en 60 meter
lang gangbro i forbindelse med udvidelsen af Hempel Campus
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Claus Baumann
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»CG Jensen har været gode til at finde løsninger – og
samtidig har de fokus på kvalitet og arbejdsmiljø., de har
en stolthed omkring det, de laver. Det er fantastisk og

Byggeri – Bolig & Erhverv

det har givet tillid og ro.«

Vi får jeres ønsker i mål

Arnaud Guilbert
Construction Manager i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane om opførelsen af
Kontrol- og Vedligeholdelsescentret CMC til den kommende Hovedstadens Letbane

I Byggeri vil vi gerne gøre det nemt for bygherrer
og projektudviklere at realisere deres projekter.

Som total- og hovedentreprenør kan vi tage ejerskab og styre hele byggeprocessen
for jer, så jeres drøm bliver virkeliggjort; hvad enten I skal have opført boliger, hoteller,
erhvervsejendomme, p-huse eller institutioner. Vi kan med en samarbejdsaftale sikre
bygherren sparring omkring hans projekt.
Vi har en af Danmarks største egenproduktioner og nogle af landets bedste byggestyrere at trække på – og senest har vi med oprettelsen af Råhus Vest yderligere styrket
firmaets betonkompetencer på Fyn og i Jylland.

»Vi er løsningsorienterede og
lytter til bygherrens ønsker. For

Vi vægter tillid, tidlig involvering samt et godt samarbejde og en god sparring med bygherren og bygherrens rådgiver.

os er det vigtigt at levere en god
sparring undervejs og et slutprodukt af høj kvalitet.«

Vi har stor erfaring med at opføre DNGB-certificerede byggerier. P.t. er vi eksempelvis
i gang med at opføre det 35.000 kvadratmeter store hybridhus UN17 Village, der er

Hans Jørn Kühn
Divisionschef, Byggeri Vest

udpeget til at være Nordens mest bæredygtige byggeri.
Det faktum, at vi kan hjælpe bygherren hele vejen rundt, har igen i år ført til en lang
række succesfulde samarbejder, hvor vi for både private og offentlige bygherrer har
opført spændende byggeprojekter over hele Danmark, ikke mindst for:
HEMPEL – opførelse af en 12.000 kvadratmeter stor administrationsbygning, Lyngby
GOLDMAN SACHS & GEFION GROUP – opførelse af det 37.500 kvadratmeter store
bolig- og erhvervsprojekt ’Rødovre Port’, Rødovre
HOVEDSTADENS LETBANE – opførelse af et 9.000 kvadratmeter stort kontrol- og
vedligeholdelsescenter til den kommende letbane, Glostrup
NREP – opstart af det 35.000 kvadratmeter bæredygtige byggeri UN17, Ørestad Syd
NISSEN CONSTRUCTION DEVELOPMENT – opførelse af det 13.600 kvadratmeter
store boligprojekt Kulgrunden, Middelfart

»Vi vægter ærlighed og tillid højt
– og vi gør os umage for at levere
det, som bygherren drømmer

SL DEVELOPMENT – opførelse af 34 lejligheder fordelt på 4.000 kvadratmeter,
Tåsinge
ELF DEVELOPMENT – aflevering af 98 ejerlejligheder samt opstart af et nyt byggefelt
med blandet bolig og erhverv, IrmaByen, Rødovre

om.«
Claus Baumann
Divisionschef, Byggeri Øst

BYDYAMMEN – Opførelse af 77 ejerlejligheder, Ballerup
VIDSTE DU, AT VI I 2020

211

lejligheder

Stod for opførelsen af 211 lejligheder

2.613

vinduer

Koordinerede opsætningen af 2.613 vinduer

1.035.000

mursten

Styrede lægningen af
1.035.000 mursten
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»Som entreprenør kan jeg se, hvornår der er styr på en
byggeplads – og det har der bare været fra dag ét. Der

Byggeri – Parkeringshuse

har været god byggestyring og fremdrift og vi har fået

Vi skræddersyr
parkeringsløsningen til dig
I CG Jensen kan vi hjælpe kunden med mange forskellige
former for parkering. Uanset om du ønsker dem i en 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

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

konstruktivt samarbejde på

i vores Byggeridivisioner.

en udfordrende grund, fra den
tidlige udviklingsfase til færdigt

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

byggeri – og med en ambition

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

om at tilføje ekstra dimensioner

der opnås en kort byggetid og dermed en hurtigere tilbagebetalingstid på kundens inve-

til ellers traditionelt parkerings-

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

hus. Det har udmøntet sig i et

flere parkeringspladser.

rigtig flot resultat. Huset tager sig
godt ud, emmer af kvalitet og har

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

en god funktion. Det har været

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

vigtigt for os som bygherre.«

behovet måtte opstå.
Parkeringsarealet kan også udvides i længden eller bredden. En sådan udvidelse har
vi eksempelvis udført for bygherren Sjælsø Management på Teglholmen, hvor vi har
udvidet parkeringsarealet til næsten dobbelt kapacitet; fra 246 til 448 p-pladser.

Lars Rahbæk
Ejendomsudviklingschef i CASA
Group om opførelsen af et 8.500
kvadratmeter p-hus på Horsens
Havn

P-husene er ikke blot fleksible at opføre og udvide, de er også lysere i forhold til de
traditionelle beton p-huse. Vi kan tilbyde skræddersyede facadeløsninger; lige fra perforerede aluminiumsplader til organiske facader, som kan beplantes.
CG Jensens byggeridivisioner står for byggestyringen og opfører p-husene i samarbejde med CG Jensens betondivisioner samt udvalgte samarbejdspartnere.
Vi opfører naturligvis stadig traditionelle beton p-huse, både under- og overjordiske
samt semi- og fuldautomatiske.

»Vi bruger vores erfaring og
ekspertise til at skræddersy
parkeringsløsninger, der matcher
vores kunders behov.«
Hans Jørn Kühn
Divisionschef, Byggeri Vest

et kvalitetsprodukt, der endda er færdigt næsten tre
måneder før tid. Det er jo fantastisk. Så mangler vi
bare nogle fly i luften.«
Peter Rossel
Regionschef i Apcoa Danmark A/S om CG Jensens opførelse af et p-hus
med 1.180 p-pladser i Billund Lufthavn
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årene og man ved jo, at der kommer overraskelser. Det
Betonrenovering

drejer sig om evnen til at få problemerne løst, hvilket kræver,
at man lytter til hinanden og finder løsninger. Her har sam

Vi er specialister

arbejdet med CG Jensen været godt og tillidspræget, da
vi er blevet mødt med en positiv og relevant holdning.«

Vi kan hjælpe kunden med alle former for
betonrenoveringsopgaver – både dag og nat.

Advokat Frederik Bruhn-Petersen
på vegne af boligforeningen Fasanhaven i Korsør
om renovering af godt 350 betonaltaner

I Betonrenovering sætter vi en ære i at vedligeholde Danmarks broer, tunneler,

»Samarbejdet med CG Jensen

bygninger og havne. Vi har alle kompetencer in house og kan assistere fra det første

har været super professionelt og

eftersyn til den færdige renovering – og vi kan naturligvis sørge for trafikafvikling og

gnidningsfrit. Medarbejderne har

produktion af trafik- og byggepladsskilte, ligesom vi ved jernbanearbejder kan tilbyde

været gode til at finde løsninger,

egne SR- og rangerledere til at forestå sikkerheden.

når der har været udfordringer.
Der bliver handlet - og det bliver

Vores erfarne folk har en lang tradition for at hjælpe i både kommunalt, privat og natio-

gjort rettidigt. Det har været en

nalt regi. For Vejdirektoratet har vi igennem en længere årrække stået for drift og ved-

fornøjelse.«

ligehold af samtlige broer og bygværker øst for Storebælt, ligesom vi årligt renoverer
bygværker for Banedanmark – ofte under stramt planlagte tids- og bemandingsplaner.
Vi reparerer også bygningsbeton – på eksempelvis p-huse, altaner og facader. Et
arbejde, vi tilrettelægger i tæt samarbejde med brugerne, hvad enten det er bilister,
beboere i private beboelsesejendomme eller personale og patienter på et hospital.

Sven Hartmann Andreasen
Project Manager for Copenhagen
Business School om etablering af
en ny vareelevator samt adgangstunnel til denne

Endelig kan vi også tilbyde alt inden for diamantboring og skæring. Injicering af revner i
beton, samt sprøjtebeton.
Vi kan i 2020 se tilbage på en lang række spændende samarbejder med blandt andet:
BANEDANMARK – drift og vedligehold af den gamle Storstrømsbro samt skråningssikring ved Tietgens Bro/Ingerslevsgade i København
VEJDIREKTORATET – drift og vedligehold af samtlige broer og bygninger øst for
Storebælt samt renovering af Dronning Alexandrines Bro, Møn/Sjælland
KØBENHAVNS KOMMUNE – drift og vedligehold af diverse bygværker samt igangsætning af en større renovering af fortove og rækværker på Langebro i København
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL– etablering af en ny vareelevator samt tilhørende adgangstunnel, Frederiksberg
ARPE & KJELDSHOLM – renovering af hostellet Next House i indre København
– herunder in situ støbning og bore/skærearbejde

»For os er en tillidsfuld relation og
et godt samarbejde afgørende. Vi
bruger vores ekspertise og engagement til at levere et ordentligt

BYGNINGSSTYRELSEN – løbende bore/skære opgaver

håndværk til vores kunder.«

BOLIGFORENINGEN FASANHAVEN – igangsætning af renovering af godt 350

Søren Persson

altaner i boligforeningen Fasanhaven - svarende til 10.000 kvadratmeter facade

Divisionschef, Betonrenovering

VIDSTE DU, AT VI I 2020

900 bygværker

17.000 huller

1.600 meter

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

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

Udskiftede 1.600 meter mørtelfuge i
skråningssikring udført i granitsten
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»Det er et svært og usædvanligt projekt
med mange grænseflader og interesser,
hvilket kræver meget koordinering. Der

Special Projects

Vi sikrer bygherren fremdrift
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

»Vi har tidligere haft et fantastisk

CG Jensens unikke og smidige samarbejdskultur sammensætte højtkvalificerede,

flot samarbejde med CG Jensen

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

omkring TP 30 broen til højhastig-

høj kvalitet til tiden.

hedsbanen København-Ringsted.
Her fik vi på et tidligt tidspunkt

I disse år bruger vi vores erfaring og ekspertise til arbejdet med at anlægge store dele

tænkt udførelsen ind i designet,

af den kommende Hovedstadens Letbane, hvor CG Jensen har kontrakt på de stræk-

hvilket gav gode tekniske løsnin-

ninger, der dækker Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommuner.

ger og en glad kunde. Samme
tilgang arbejder vi nu med på den

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

kommende nedrivning af Stor-

veje samt forstærke og forlænge tunneller og etablere stål-stibroer hen over trafik-

strømsbroen, hvor CG Jensen er

knudepunkter – og hvor alle vores fag er i spil; lige fra beton, jord, stål, byggeri og

på forkant ved at samle et hold

betonrenovering til spuns, fundering og belægning. Endelig skal vi også anlægge det

specialister, så vi forhåbentlig

kommende letbanetracé.

kan komme i betragtning, når
Vejdirektoratet sætter opgaven i

CG Jensen er også i gang med at opføre letbanens hjerte; det kommende Kontrol- og
Vedligeholdelsescenter, som indeholder 9.000 kvadratmeter værksted, lager, administration og kontrolcenter. Med til opgaven hører også 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-

udbud.«
Christian Riis Petersen
Civilingeniør i ISC Rådgivende
Ingeniører om samarbejdet med
CG Jensen

nemtænkt projekt til gavn for alle parter, og vi ser frem til at løfte flere store infrastrukturprojekter i de kommende år.
Vi er i samarbejde med en international partner blevet prækvalificeret til den kommende Kalvebods Skybrudstunnel, hvor vi ligeledes med vores tværfaglige teams ser en
god mulighed for at kunne skabe værdi for bygherren – og vi er klar til gå ombord i nye
joint ventures med både danske og internationale samarbejdspartnere, når kommende
store anlægsprojekter forventes at blive sendt i udbud.
»Vi løser udfordringerne undervejs, så produktionen kan
opretholdes og bygherren får sin
vare til tiden.«
Christian Levinsen
Divisionschef, Special Projects

er kommet hul på arbejderne og det er
positivt.«
Jens Kærgaard
Kontraktdirektør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
om anlæggelsen af otte kilometer letbanestrækning
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Resultatopgørelse

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling
beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2020

2019

2018

2017

2016

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

2020

2019

TDKK

TDKK

1.627.464

1.455.052

-1.456.906

-1.323.445

Bruttoresultat

170.558

131.607

Administrationsomkostninger

-72.415

-72.081

98.143

59.526

406

241

Resultat før finansielle poster

98.549

59.767

Finansielle indtægter

10.419

7.386

Finansielle omkostninger

-2.241

-1.691

Resultat før skat

106.727

65.462

Skat af årets resultat

-23.567

-14.442

83.160

51.020

Hovedtal
Nettoomsætning

Resultat
Nettoomsætning

1.627.464

1.455.052

1.641.217

1.380.799

1.056.867

Resultat af ordinær primær drift

98.143

59.526

102.551

102.373

89.125

Resultat før finansielle poster

98.549

59.767

103.127

103.002

89.555

Resultat af finansielle poster

8.178

5.695

-2.796

6.791

778

106.727

65.462

100.330

109.792

90.333

83.160

51.020

78.195

85.593

70.151

Resultat før skat
Årets resultat

Balancesum

715.160

604.847

623.423

567.211

573.211

Egenkapital

281.252

253.092

252.072

223.877

178.285

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet

56.316

38.963

44.029

111.708

77.518

- investeringsaktivitet

-9.704

-5.573

-10.596

-25.542

-21.268

heraf investering i materielle anlægsaktiver

-9.916

-9.438

-13.790

-21.495

-12.574

- finansieringsaktivitet

-93.128

-24.087

-40.631

-60.208

-50.918

Årets forskydning i likvider

-46.516

9.303

7.198

5.333

55.292

566

551

583

536

482

10,5%

9,0%

10,5%

12,1%

13,9%

Overskudsgrad

6,1%

4,1%

6,3%

7,5%

8,5%

Afkastningsgrad

13,8%

9,9%

16,5%

18,2%

15,6%

Soliditetsgrad

39,3%

41,8%

40,4%

39,5%

31,1%

Forrentning af egenkapital

31,1%

20,2%

32,9%

42,6%

44,3%

Nøgletal i %
Bruttomargin

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

Balance

Antal medarbejdere

Produktionsomkostninger

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Årets resultat
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2019

Aktiver

TDKK

TDKK

Passiver

Goodwill

6.349

7.351

Immaterielle anlægsaktiver

6.349

7.351

49.145

51.947

Indretning af lejede lokaler

353

849

Materielle anlægsaktiver

49.498

52.796

Andre tilgodehavender

3.085

2.692

Finansielle anlægsaktiver

3.085

2.692

58.932

62.839

Råvarer og hjælpematerialer

383

731

Varebeholdninger

383

731

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

318.928

276.236

Igangværende arbejder for fremmed regning

166.258

89.090

46.166

17.050

724

855

0

3.493

9.417

655

541.493

387.379

Værdipapirer

29.573

22.603

Likvide beholdninger

84.779

131.295

Omsætningsaktiver

656.228

542.008

Aktiver

715.160

604.847

Anlægsaktiver

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat hos
tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
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2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

10.000

10.000

Overført resultat

251.252

208.092

20.000

35.000

281.252

253.092

Hensættelse til udskudt skat

67.922

53.340

Andre hensættelser

13.000

10.000

Hensatte forpligtelser

80.922

63.340

5.731

11.430

Anden gæld

30.243

0

Langfristede gældsforpligtelser

35.974

11.430

Leasingforpligtelser

11.245

12.462

157.900

101.983

91.620

108.098

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.204

3.176

Gæld til tilknyttede virksomheder
vedr. selskabsskat

744

0

54.299

51.266

Kortfristede gældsforpligtelser

317.012

276.985

Gældsforpligtelser

352.986

288.415

Passiver

715.160

604.847

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

Leasingforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning,
forpligtelser

Anden gæld
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Den uafhængige revisors erklæring
om regnskabssammendrag

»Alt ændrede sig, da jeg fik et arbejde. Jeg kunne
begynde at etablere et netværk, få venner og lære
sproget. Den der selvstændighedsfølelse føles

Til bestyrelsen i CG Jensen A/S

rigtig god.«
Konklusion

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Det er vores opfattelse, at medfølgende ”Sammendrag af ud-

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssam-

valgte regnskabsoplysninger” (regnskabs-sammendrag), der

mendraget af de reviderede årsregnskaber.

er uddraget af de reviderede årsregnskaber for CG Jensen
A/S for regnskabsårene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020, i

Revisors ansvar

alle væsentlige henseender er konsistent med de reviderede

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt

regnska-ber.

regnskabssammendraget i alle væsentlige hen-seender er
konsistent med de reviderede regnskaber på grundlag af

Regnskabssammendraget omfatter sammendraget balan-

vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med

ce pr. 31.december 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 samt

International standard om revision (ISA) 810 (ajourført),

sammendraget resultatopgørelse for regnskabsårene og

Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabs-

pengestrømsopgørelse 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

sammendrag.

Regnskabssammendrag

Hellerup, den 23. Marts 2021

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle oplysninger,
der kræves i henhold til årsregnskabsloven, der er anvendt

PricewaterhouseCoopers

ved udarbejdelse af de reviderede regnskaber for CG Jen-

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

sen A/S. Regnskabssammendraget og revisors erklæring
herom kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede regnskaber og revisors erklæringer herom.
Regnskabssammendraget og de reviderede regnskaber af-

Jacob F Christiansen

Jakob Thisted Binder

spejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet

statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

efter datoen på vores revisionspåtegning på de reviderede
regnskaber.
Det reviderede regnskab og vores erklæring herom
Vi har udtrykt konklusioner uden modifikationer i vores
revisionspåtegninger af henholdsvis 7. april 2017, 22. marts
2018, 26. marts 2019, 24. marts 2020 og 23. marts 2021 om
de reviderede regnskaber

Mohammad Dyab Rashed
om at gå fra at være syrisk flygtning til at være
lærling i CG Jensen

www.cgjensen.dk
Hovedkontor

Kontor Jylland

Kontor Fyn

Betonrenovering

CG Jensen A/S

CG Jensen A/S

CG Jensen A/S

CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
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2600 Glostrup
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