
FORBEREDELSE TIL MILJØKRAV I DANMARK



Agenda

1) Hvem er Per Aarsleff A/S - Rørteknik

2) Hvordan forbereder vi os til miljøkrav

3) Oplevelser med samarbejde og møder med kunder og leverandører



Aarsleff Rørteknik
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• Europas største installatør af filt- og glaslinere

• Producent af filt og glaslinere

• + 40 års erfaring

• + 1000 ansatte (+7500)

• 168 kørende anlæg

• Fabrikker i Danmark, Tyskland, Norge og 

Rusland



Hvordan forbereder vi os til miljøkrav
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"Vi ønsker at bidrage til en grøn omstilling af 

entreprenørbranchen og sikre, at vi som koncern har en fælles 

tilgang, der skaber fordele for både kunder, medarbejdere og 

samfund.”

Jesper Kristian Jacobsen, Administrerende direktør 



Et fælles fokus på bæredygtighed

Med det nyligt etablerede Aarsleff ECO Center, som bliver et centralt videns- og 

kompetencecenter inden for bæredygtighed og en aktiv sparringspartner for alle i 

koncernen. Det skal være med til at sikre innovative, bæredygtige initiativer og 

samarbejder på tværs af koncernens virkeområder til gavn for både kunder, 

medarbejdere og samfundet.

”Transformationen mod bæredygtighed ses altså ikke kun som en udfordring men 

indeholder også store muligheder for at udvikle vores forretning.”



Det sociale Økonomi

Miljøet

Bæredygtighed

Bæredygtighed i fokus



Tiltag
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PET polyester med 18% 
genbrugte PET flasker

HVO Diesel

Reused PET fibre i filtliner

Integreret del af vores 
udviklingsprojekter

CO2 beregner

Igangværende aktiviteter

Elektriske maskiner
Brændselsbatterier

Euronorm 6
Alternative drivmidler



Tiltag i Rørteknik
• Kortlægning af udvalgte produkter (LCA – EPD) 

– Scope 1-3

• Optimering af nærmiljø – Styren, lyd og andre 

gener

• Optimering af planlægning –

Transport/opgravninger/godstykkelser

• Uddannelse af personale – Hvad rør sig

• Videomøder (Positivt spillover fra COVID19)

• Søge inspiration hos samarbejdspartnere

• Indgå i partnerskaber

Fremstilling Bearbejdning Byggepladsen Affald/levetid
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• Virksomheder

• Vandselskaber

• Universiteter

• Udbudsmaterialer

• Ej specifikke endnu 

mht. CO2

• Specifik med nærmiljø

• Konkurrencevilkår

Oplevelser og læring af vores kunder
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• Opsummering
- Transparens
- Partnerskaber
- En rejse ikke et projekt
- Opbakning af nationale/international modeller

• Spørgsmål?


