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I GSV Solution er det vores ambition at være vores kunders vigtigste 

sparringspartner på byggepladsen. Vi tager ansvar for, at byggepladsen 

fungerer. Uanset opgavens størrelse. 

Vi har altid fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, og med vores one-stop 

shop-løsning sikrer vi både en stærk infrastruktur på pladsen, midlertidige 

installationer, tydelige sikkerhedsprocedurer, løbende oprydning, aff alds-

håndtering og adgangskontrol til pladsen. Faktorer som er afgørende for, 

at kvaliteten og leverancen er i top. 

Med GSV Solution som samarbejdspartner kan du fokusere på det, du er 

bedst til – at bygge til tiden.

Vi tager medansvar 
for din byggeplads

BYGGEPLADSEN

Leje af 
materiel

Adgangskontrol 
og vagtordning

SikkerhedAff aldshåndtering

Opsætning og vedlige
holdelse af skurby

Logistik og bygge
pladsstyring



Installationer  
og forsyning
• Projektering/Dimensionering 
• Byggestrøm
• Byggestrømstavler
• Nedgravning eller  

ophæng af  kabelføring
• Flytning eller ændring af kabelføring
• Belysning
• Opvarmning
• Affugtning
• Netværk og IT

Adgangskontrol  
og overvågning 

• Sikring 
• Opsætning af porte og bomme
• Rotationslåger
• Videoovervågning og tyverisikring
• Portvagt
• Vagtordning og rundering
• Hegn og afskærmning

Sikkerhed  
og arbejdsmiljø
 
• Arbejdsmiljøkoordinering
• Afspærring /Faldsikring
• Sikkerhed
• Deltagelse i sikkerhedsrunderinger/ 

sikkerhedsmøder
• Opsætning og vedligeholdelse  

af brand og førstehjælpsudstyr
• Førstehjælpscontainer samt  hjertestarter
• Skiltning
• Etablering og vedligeholdelse af  

byggepladsveje  og byggepladsfelter
• Renholdelse, orden og ryddelighed på pladsen

Facility
• Interimsaflukning 
• Drift af velfærdsfaciliteter
• Kantinedrift
• Drift af velfærdsfaciliteter
• Affaldshåndtering og affaldssortering
• Tømning af containere
• Renholdelse af byggeplads/ 

offentlige veje
• Saltning, snerydning og vintersikring
• Støvgener

Logistiskstyring og  
byggepladsstyring 
• Logistikstyring
• Logistikoptimering
• Omdirigering af trafik
• Monitorering og afrapportering af leverancer
• Rapportering i forhold til CSR-regnskaber
• Definering/styring af oplagrings- og aflæsningspladser
• Booking af ressourcer som mødelokaler, tårnkran,   

teleskoplæsser eller andre ressourcer på pladsen
• Infrastruktur på pladsen i forhold til trafik og sikkerhed
• Fordeling af materialer og leverancer på pladsen

   Ad Hoc 

• Leje af materiel
• Servicemedarbejdere
• Faglærte 
• Rengøring
• Flytning af materialer
• Vedligehold af materiel  og faciliteter
• Genopfyldning af maskiner,   

førstehjælpsstationer osv.
• Affaldshåndtering og -sortering

GSV’S ONE-STOP-SHOP
ER EN TOTALLØSNING

VI KAN 
HJÆLPE 

MED:

Adgangskontrol  
og vagtordning
Vi etablerer vagtordning og driver den dag-
lige adgangskontrol på pladsen. Vi  regi-
strerer, hvem der er på pladsen,  forhindrer 
uønsket adgang og minimerer svind.

Opsætning og vedlige
holdelse af skurby
Vi installerer en komplet skurby og sikrer  
den daglige drift og vedligeholdelse. Det  
er en fleksibel løsning, hvor vi justerer facili- 
teterne, så de passer til brugernes behov. 

Logistik og bygge
pladsstyring
Varemodtagelse og håndtering af 
ma te rialer på pladsen. Vi sørger også 
for renholdelse, snerydning og lys på 
byggepladsen.

Affaldshåndtering 
Vi holder byggepladsen ren  
og sørger for korrekt sortering af  
materialer i forhold til myndigheds-   
krav og de stadig øgede miljøkrav.

Sikkerhed på
arbejdspladsen
Vi håndterer sikkerheden på bygge-  
pladsen. Udover de obliga toriske 
sikker-  hedsforanstaltninger er  
vores personale  uddannet i første-
hjælp og redning samt  evakuering  
af pladsen i nødsituationer.

Leje af materiel
Etablering af satellitafdeling på pladsen  
giver en enorm fleksibilitet, ingen trans-  
portomkostninger og hurtig rådgivning  
i  forhold til den konkrete opgave.



BYGGEPLADS-
    STYRING ...

”Vi oplever tit, at der er ting, der falder ned   
mellem to stole. Vi ser det som vores opgave at løse

eventuelle udfordringer direkte på pladsen.”
Det du skal bruge, når 
du mindst venter det ...

Vi involverer os i de omfattende opgaver med  totale 

løsninger og mange mænd på pladsen. Der er 

både store og små opgaver, men alle er lige vigtige.

En partner du kan regne med

Vi er landets største leverandør af materiel til bygge-  

pladsen, og derfor har vi gode erfaringer med at  

være med helt fra projekteringsfasen, hvor vi støtter  

og supporterer entreprenører, rådgivere samt byg-

herre i forhold til opbygning og drift af byggepladsen. 

Bæredygtigt fra start

En velfungerende byggeplads er ikke bare sikker og 

effektiv, den er også bæredygtig med særligt fokus 

på  affaldssortering og de seneste krav til miljøhånd-

tering. GSV Solution indarbejder altid bæredygtige 

løsninger og principper fra projektets start og til 

projektet bliver afleveret og pladsen bliver afrigget.

Om det drejer sig om renovering, ombygning eller nybyggeri, så kan GSV  
Solution levere til alle slags opgaver – store som små. Vi sørger for, at din  
byggeplads er godt planlagt, veldrevet og ikke mindst sikker at færdes på.



DYGTIGE MENNESKER 

FINDER DE BEDSTE 
LØSNINGER SAMMEN

Derudover har vi også  fagkompetencer som:

RENGØRING TØMRER ELEKTRIKER  

I GSV tror vi på, at mennesker kommer før maskiner.  

Hos GSV Solution viser det sig ved, at vi tror på, at de  

rette mennesker gør en mærkbar forskel for vores  

kunder på byggepladsen. Både når det kommer til  

effektivitet og sikkerhed, men også arbejdsmiljø.

Mennesker som  
gør en forskel ...

PROJEKTLEDER LOGISTIKKOORDINATOR SERVICE

På de projekter hvor vi leverer en totalløsning,   
har vi medarbejdere på projektet fra start til slut   
og en fast projektleder bliver tilknyttet projektet.



VI ER PÅPLADSEN

24/7
Om vi er med fra start eller kobles på senere, så  

sørger vi altid for, at du har alt, hvad du skal bruge  

lige ved hånden. Sådan løser vi nemt problemer  

og undgår dyre forsinkelser.

Med GSV Solution på projektet følger vi med i

byggeriets faser og sørger for, at det materiel der  

skal bruges er tilgængeligt. På den måde undgår  

vi  unødig trafik med materiel til og fra bygge- 

pladsen,  hvilket minimerer omkostninger for byg-

herre og entreprenører.

Det du skal bruge, når 
du mindst venter det ...

Derfor er vores projektledere og pladsansvarlige   

fra øverste hylde. De har alle erfaringerne og   

kom petencerne til at indgå som en aktiv partner  

i  driften og udviklingen af byggeprojektet.

Man kan planlægge meget, men der er altid noget, 

der skal løses fra dag til dag. Og her er det, at de 

rette  mennesker gør en forskel. Vi deltager i bygge-,  

logistik- og sikkerhedsmøder og går op i, at  byg-

geriet kan blive leveret i rette kvalitet til rette tid.

Det står vi inde for i samarbejdet.

Sparringspartnere under 
byggeprocessen ...

I GSV har vi vores one stop shop koncept, som sikrer,  
at du kan få alt, hvad du skal bruge direkte på pladsen.

”Man kan planlægge meget, men der er altid noget, der skal løses dag til 

dag. Det sætter vi en ære i at løse, for det er de små sten, som kan blive  

til forsinkelser i det lange løb. Derfor ser vi os også som sparringspartnere  

– fra start til slut – i hele processen, hvor vi bidrager med løsninger og  

ansvar for byggepladsen med vores one-stop shop-koncept.”

Kenneth Larsen, Direktør for GSV Solution.

Vi minimerer bla. forsinkelser



Med GSV som ansvarlig for den samlede drift af  

byggepladsen havde COWI en fast samarbejdspartner,  

der takket være GSV Solutions realiserede en smidig  

byggefase af Helsingørs ny kraftvarmeværk. 

”Det er en stor gevinst, at GSV har haft 

det fulde ansvar for alle dele af bygge-

pladsdriften. Igennem hele processen 

har der aldrig været tvivl om, hvem vi 

skulle samarbejde med om, hvordan 

byggepladsen skulle udvikle og ændre 

sig i takt med bygge processen. Jeg 

har før prøvet, at en eller flere forskel-

lige underentreprenører stod for bygge-

pladsdriften, men det ender ofte i, at 

det er vanskeligt at få taget ansvar, når 

der opstår uventede begivenheder, 

som kræver handling” 

Anders G. Frandsen, Projektkoordinator – COWI

HELSINGØR 
KRAFTVARMEVÆRK



”Vores samarbejde med GSV Solution  

er præget af en god forståelse for de  

opgaver som kræver planlægning,  

men også dem som opstår akut og  

skal løses fra dag til dag. GSV Solution  

har sat sig eff ektivt ind i opgaven og,  

med fornuft for øje og respekt for vores  

budgetter og tidsplan, løst dem selv-  

stændigt og gnidningsfrit.”

William Christiansen, Projektleder – Pihl konsortiet

SCANDIC SPECTRUM 
– NYT HOTEL I KØBENHAVN



Byggestrøm skal være på plads, før byggeriet kan komme i gang. 

Vi projekterer  byggepladsen, sørger for at dimensionerne passer 

og leverer de løsninger, som  passer til kundens behov og lever op 

til alle lovmæssige krav og standarder.

Vi har gode forbindelser

Vi tager ansvar

EN BÆREDYGTIG
BYGGEPLADS

I GSV vil vi gerne være med til at tage ansvar for miljøet. Vi er klar over,  

hvordan byggeindustrien påvirker miljøet, og det er vores fælles ansvar  

at finde miljørigtige løsninger til fremtiden. Det gælder også den måde  

vi indretter vores byggepladser, hvor vi med den rette planlægning,   

processer og produkter kan gøre byggepladserne mere bæredygtige.

Elektriske  
maskiner

CO2regnskab 
på byggepladsen

Klimavenlig  
dimensionering

Bæredygtig  
affaldshåndtering 

”Jeg mener, at emissionsfrie maskiner og 
materiel er fremtiden. Fordelen ved dem er, at 

de er lyd svage  og dermed gør det daglige 
arbejde nemmere for  kollegaer. Der er man-
ge 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.



Vi har digitaliseret 
arbejdsgangene
Vi har digitaliseret vores udlejningsvirksomhed, og i GSV Solution  

har vi gjort vores dokumentation overfor kunden digital. Alle arbejds-  

gange, leverancer og udlejninger dokumenteres i vores app.

Det skaber gennemsigtighed samt overblik, og så du kan bestille  

og afmelde materiel 24 timer i døgnet.

Download GSV app’en i appstore

Kontakt din 
lokale konsulent

HEDEHUSENE
Tlf. 70 12 13 15 

GREVE
Tlf. 43 97 11 11 

HILLERØD
Tlf. 48 20 76 50

ISHØJ
Tlf. 43 99 72 74

KALUNDBORG
Tlf. 59 51 46 58 

KIRKE HYLLINGE
Tlf. 21 69 08 42

KØBENHAVN
Tlf. 35 82 91 91

NÆSTVED
Tlf. 55 75 15 45

RØDBY
Tlf. 54 43 51 00

ODENSE / LIFT
Tlf. 65 92 61 00

BRABRAND / Århus
Tlf. 70 12 13 15

ESBJERG
Tlf. 75 80 30 80

HAMMEL
Tlf. 86 96 54 00

HORSENS
Tlf. 75 13 85 85 

KOLDING
Tlf. 75 54 39 89

RISSKOV
Tlf. 87 43 10 20

TAULOV
Tlf. 64 47 11 71

VAMDRUP
Produktionsafdeling

VEJLE
Tlf. 75 84 30 43

AALBORG
Tlf. 98 19 20 00



GSV Materieludlejning A/S

Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene 

+45 70 12 13 15, www.gsv.dk


