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Debatten om en renere og grønnere fremtid raser, 
og der er især fokus på grønnere og mere energi-
venlige bygninger. Men også i selve byggeproces-
sen er der behov for klimavenlige løsninger – ikke 
mindst inden for alt motoriseret materiel.

”Vi vil tage medansvar og investere i nyt bæredygtigt 
materiel til de danske byggepladser, men udviklingen 
kommer ikke af sig selv. Bygherre og kunderne skal 
i stigende grad følge med på rejsen og efterspørge 
grønt materiel,” siger adm. direktør i GSV, Dan O. 
Vorsholt.
 
Flere grønne investeringer
GSV har længe tilbudt el- og batteridrevet materiel, 
men har de seneste år øget investeringerne markant 
og overgangen fra diesel til el, batteri og biogas har 
taget fart. Alene det seneste år er investeringer i grønt 
materiel steget fra 15 pct. til 20 pct. af virksomhedens 
samlede indkøb.
 
Især for kunder, som ønsker bæredygtige og mindre 
larmende byggepladser, kan GSV hjælpe. I kraft af 
sin størrelse, investeringskraft og høje udskiftning 
i materiel kan GSV tilbyde hurtigere og billigere om-
stilling, end hvis kunderne selv skulle gøre det.

 ”På grund af en høj udnyttelsesgrad og dermed 
hurtigere udskiftning af materiellet så har vores 

FAKTA OM GSV

GSV er Danmarks førende materieludlejer 
til alle bygge- og anlægsopgaver. Uanset 
om det drejer sig om småt håndværktøj til 
en mindre byggeopgave eller de helt store 
maskiner, der skal i brug, når Danmarks 
motorveje, broer og metroer anlægges.

maskiner ganske enkelt en kortere livscyklus, der 
gør, at vi altid kan tilbyde det nyeste og mest miljø-
rigtige materiel. Løsninger findes til de fleste opgaver 
og det handler om at udnytte dem. Så kommer vi til at 
rykke udviklingen og gøre en forskel i fællesskab for 
branchen. ” siger Dan O. Vorsholt.

Emissionsfrie maskiner er fremtiden
Med emissionsfrie maskiner og materiel fra Wacker 
Neuson, hjælper GSV en af sine største kunder, NCC, 
med at gøre deres byggeprojekter grønnere – bl.a. 
i et projekt hvor kabler og fortove blev renoveret i 
København. Disse maskiner er det optimale valg  
til byggeprojekter i byen, fordi de er miljørigtige  
og lydsvage.

Hos GSV fortsætter man med at investere i el- og 
batteridrevne maskiner og vil i de kommende år  
øge de grønne investeringer.  Samtidig efterlyser Dan 
O. Vorsholt, at der skal mere fokus på de langsigtede 
partnerskaber imellem bygherre, kunderne og  
GSV som leverandør – vi skal løfte dette i fællesskab.
 
”Vi ser gerne, at der kommer mere fokus på klima- 
rigtigt materiel, som kan støtte vores kunder i deres 
rejse i et mere klimavenligt byggeri, men det kræver 
partnerskaber, hvor vi har tålmodighed til at bygge 
koncepter sammen - til mange af opgaverne findes 
rette klimavenligt materiel og vi er villige til at inves-
tere, men det skal være på lige vilkår vi konkurrerer.” 
slutter GSV direktøren.

Den grønne omstilling 
i byggeriet kommer 
ikke af sig selv

GSV: 

”Jeg mener at emissionsfrie maskiner og 
materiel er fremtiden. Fordelen ved dem 
er, at de er lydsvage og dermed gør det 
daglige arbejde nemmere for kollegaer.  
Der er mange fordele for alle ved brug af 
emissionsfrie maskiner og materiel.  
Det er også fedt at kunne komme hjem fra 
arbejdet og sige at man har gjort noget  
godt for miljøet.” 

Kim Thomsen, Områdedirektør,  

NCC Danmark A/S.

I Danmark står byggeriet for op mod 40 procent af den samlede CO2- 

udledning. Derfor skal der tempo på den grønne omstilling og bygge- 

branchen skal i højere grad vælge de bæredygtige løsninger, hvis det står  

til Danmarks største materieludlejer til de danske byggepladser, GSV. 

I København bliver der skiftet kabler med
emissionsfrie og støjsvage maskiner.


