På vej mod en bæredygtig fremtid
JL Engineerings arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål.
Rapport for 2020

Denne rapport beskriver det
arbejde, som JL Engineering A/S har
forpligtet sig til at igangsætte med
henblik på at bidrage til indfrielsen af
FN’s Verdensmål.
Det er vores ambition, at vi bidrager til
en bedre og mere bæredygtig verden.
Både i form af den måde vi arbejder på
og den måde vi indretter vores hverdag
på.
Med initiativerne beskrevet her i
rapporten, håber vi at bidrage til mere
bæredygtige byggerier, en grønnere
hverdag på kontoret, samt at inspirere
kollegaer og samarbejdspartnere til at
vælge bæredygtige løsninger.
Udgivet marts 2021.

2

INDHOLD
Indledning - s. 3
Vores bidrag - s. 5
Initiativer i hverdagen - s. 7
Klimaregnskab - s. 10
Afslutning - s. 13

JL Engineering A/S
Nygårds Plads 9
2605 Brøndby
T: 4342 0102
CVR: 32890938
www.JL-ENG.dk
Kontakt: Jeppe Nielsen
Kommunikation og PQ
T: 2625 7953
M: jeppe@j-eng.dk

1. Vejen til et mere bæredygtigt JL Engineering
I løbet af 2020 har vi taget de første
skridt på vejen mod en mere bæredygtig hverdag hos JL Engineering. Det har
vi gjort af flere årsager, men først og
fremmest, fordi vi ønsker at bidrage til
at skabe en bedre verden for de næste
generationer.
Vores ønsker om en bedre fremtid har
drevet virksomheden siden opstarten
for 10 år siden: ønsker om at bidrage til
bedre byggerier og ønsker om at skabe
en god arbejdsplads. Nu er det på tide,
at vi også sætter ord på – og mål for –
hvordan vi reelt kan og vil bidrage til en
bedre fremtid for det samfund, vi er en
del af.
Hvorfor nu?
Indrømmet, når man først sætter mål
for ens påvirkning og aftryk i 2020,
så er man næppe first mover. Men vi
har egentlig altid arbejdet med bæredygtige tiltag i bygninger, indarbejdet
vand- og energibesparende armaturer
og forbedret indeklima, blandt meget
andet.

De seneste års fokus på FN’s Verdensmål
har dog også gjort os opmærksomme
på flere aspekter af arbejdet med bæredygtighed. Og verdensmålene har givet
os en god ramme for at forstå og
arbejde med vores påvirkninger på
samfund og miljø – både positivt og
negativt.
De kommende år vil vi i højere grad
fokusere på, hvordan vi bidrager til
bedre sundhed og trivsel gennem gode
indeklimaløsninger, hvordan vores
løsninger inden for vvs bidrager til et
effektivt vandforbrug, samt hvordan vi
kan bidrage til udbredelsen af bæredygtig energi.
Vi vil sikre, at disse aspekter er tænkt
ind i alle vores projekter, og at verdensmålene således bliver en helt naturlig
del af vores kerneforretning. Men vi
anerkender også, at det handler om
at flytte fokus og indsatser internt, så
vi også bliver bedre til at finde de små
bæredygtige indsatser i hverdagen. Det
vil vi gøre fra 2021.
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Hverdagsbæredygtighed
Vi skal ikke bare få flere og mere
bæredygtige løsninger ind i byggeriet.
Vi skal også få mere bæredygtighed
ind i vores hverdag. Derfor arbejder vi
løbende med at finde og implementere
tiltag, som kan gøre hverdagen for os
mere bæredygtig. Det skal være nemt
og bekvemt for os, som kollegaer, at
gøre det ”rigtige” og tage det ansvarlige
valg. Og måske kan det også inspirere
til hverdagen derhjemme.
Desuden vil vi løbende arbejde på at
nedbringe vores CO2-udledninger som
følge af direkte og indirekte forbrug i
virksomheden.
Vi har taget de første skridt på en lang
vej. Det bliver ikke en nem og lige vej,
men vi ved, at vi er på rette vej.
På vegne af alle kollegaer i JL Engineering
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Bæredygtighed i to spor:
Vores bidrag i arbejdet: vi arbejder i høj grad med bæredygtige løsninger, og vil
fremover fokusere på at bidrage med gennemtænkte og bæredygtige løsninger
inden for:

Vores bidrag i hverdagen: vi vil i højere grad forsøge at indrette vores hverdag
på kontoret mere bæredygtigt, gennem forskellige initiativer. Det vil i første omgang handle om initiativer inden for:

2. Vores bidrag via projekter
Vi har i mange år bidraget til bedre
indeklima på mange skoler og kontorer,
stået for energirenoveringer af ældre
ejendomme i hele Storkøbenhavn og
indarbejdet bæredygtige løsninger i
markante nybyggerier. Med andre ord:
Vi har allerede en stor ekspertise inden
for bæredygtighed og de løsninger,
som skal til for at skabe en positiv forandring i byggeriet.
Med FN’s Verdensmål har vi fået et
fælles sprog og en klar ramme for
arbejdet. Med udgangspunkt i verdensmålene skaber vi synergi på tværs af
fagligheder, som danner grundlag
for handling. Verdensmålene giver os
mulighed for at fokusere og udvikle de
indsatser og løsninger, vi allerede arbejder med i dag, og de inspirerer os til at
søge nye og bedre løsninger.
Vi har valgt at fokusere på tre verdensmål, hvor vi gør en forskel hver dag.

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel
Vi skaber et bedre indeklima i alle de
ejendomme, vi arbejder på, og bidrager
derigennem til øget sundhed og trivsel
for mange børn og voksne.

Verdensmål 6: Rent vand og Sanitet
Vores løsninger bidrager til at sikre god
og ordentlig adgang til rent vand og
sanitet for tusindvis af brugere hver
dag, samt en bedre beskyttelse af vandressourcerne.
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Det er helt naturligt for os at indarbejde
bæredygtige energiformer, når vi arbejder med energidesign af bygninger.
Sammen med projektets øvrige parter
finder vi de bedste og mest bæredygtige forsyningsmuligheder.
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Screening og opfølgning
Det er vores ambition, at vi bliver
bedre til at indarbejde bæredygtige
løsninger i projekterne og overveje
alle muligheder, som kan være til gavn
for projektet. Derfor har vi udviklet et
screeningsværktøj, som vil strukturere
og skabe en ensartet tilgang til alle
projekter. Screeningen vil blive foretaget af én af vores bæredygtighedskonsulenter, som vil hjælpe projektlederen
med at identificere de områder, hvor
der kan sættes ind ift. ovenstående
verdensmål.
Alle vores projekter vil, i 2021, gennemgå en indledende og en opfølgende screening. Først og fremmest
skal screeningen kortlægge valgte og
mulige bæredygtige løsninger samt
effekten heraf.
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Dernæst skal screeningen dokumentere
vores indsats og fungere som en inspiration til andre projekter, så vi får samlet
”best practice” og innovative forslag og
delt dem internt.
Ved at screene projekter, identificere
muligheder og samle op på løsninger
forventer vi at kunne bidrage endnu
mere til indfrielsen af verdensmålene.

Bedre bygninger
Det har altid været et mål for os, at
vores projekter bliver bedre i morgen,
end de var i går. Det indebærer også,
at byggerierne bliver bedre og mere
bæredygtige, og at vi bliver bedre til
at få indarbejdet de rigtige løsninger
fra starten. F.eks. i form af godt indeklima og et bæredygtigt energidesign.

3. Initiativer til en bæredygtig hverdag
For os handler verdensmålene om mere
end ”de store aftryk”, som vi kan påvirke
i byggeriet. Verdensmålene handler
også i høj grad om de små og store
forandringer i vores hverdag. Vi har
opstillet en række initiativer nedenfor,
som skal hjælpe til at integrere en positiv forandring i vores hverdag, og som
dermed bidrager til en større forandring
gennem konkrete handlinger og inspiration til og fra kollegaer.

Vi vil arbejde systematisk med initiativerne, så vi i højere grad understøtter og
imødekommer bæredygtige initiativer
og forbliver en inkluderende og åben
arbejdsplads, hvor kollegaer trives og
udvikler sig. Med initiativerne er vi
forpligtet til at forbedre de rammer, vi
arbejder i, på flere parametre.

I denne første rapport vil en del af
initiativerne være generelle og handle
om at undersøge og forberede mulige
forandringer, som vil blive konkretiseret
frem mod næste års rapport, hvor vi vil
have kortlagt, hvor og hvordan vi kan
gøre en forskel.

Bæredygtig hverdag
Vi har forpligtet os selv til at skabe
forandring. Det betyder, at vi også
vil arbejde på at indrette hverdagen
på kontoret på en bedre måde. Vi vil
løbende implementere forskellige
tiltag, som skal forbedre forholdene
for ansatte og som vil gøre hverdagen
grønnere.
Målet er, at de valg vi tager i hverdagen, bliver taget under hensynet til
en bæredygtig fremtid.
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Initiativ

Effekt

Beskrivelse

Arrangementer og sociale
initiativer

Verdensmål 3: øge trivsel blandt
kollegaer.

Vi skal lave arrangementer - store og
små - og indføre div. mindre initiativer, som vil øge trivslen.

I gang

Uddannelse, kurser og
vidensdeling

Verdensmål 3 og 4: øge trivsel og
uddannelsesniveau blandt
kollegaer.

Vi vil øge indsatsen for, at flere
kollegaer uddanner sig mere, samt
analysere vores behov for kompetencer.

I gang

Trivselsmålinger

Verdensmål 3 og 8: Øge trivsel og
arbejdsforhold.

Vi vil sikre, at der bliver foretaget
både større undersøgelser (APV) og
mindre, uformelle tjek af kollegaers
trivsel, så vi altid er i top.

I gang

Intern formidling

Verdensmål 3 og 8: Øget jobsikkerhed og forbedring af jobsikkerhed.

Vi vil sikre, at alle kollegaer er bekendt med virksomhedens udvikling,
og forstår dispositioner.

I gang

Stress, pension og forsikring

Verdensmål 3 og 8: forebyggelse
af div. udfordringer, samt sikre den
bedste dækning.

Vi vil være bedre til at forebygge
sygdomme, stress mv. Derfor skal vi
se på forebyggelse, samt hvordan vi
kan blive bedre dækket (individuelt
og som virksomhed).

I gang

Verdensmål 3: Forbedring af kollegaers generelle sundhed.

Vi vil se på flere muligheder for at
forbedre sundheden for kollegaer
- kan være ergonomiske forhold,
fitness, terapeut mv.

Sundhed, generelt
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Tidsramme

1 år

Initiativ

Effekt

Beskrivelse

Papirforbrug

Verdensmål 12 og 15: sikre bæredygtigt forbrug, og nedbringe det.

Indfør initiativer, som skal få kollegaers forbrug ned.

1 år

Vores energi- og ressourceforbrug

Verdensmål 7: bedre og mere
bæredygtigt/effektivt forbrug.

Analyse af vores kontorers energi- og
ressourceforbrug mhp. at nedbringe
forbruget, samt evt. finde bæredygtige kilder

1 år

Mad og drikke

Verdensmål 3, 12 og 15: øge sundhed, understøtte en bæredygtig
produktion og nedbringe forbrug.

Bedre indkøb med fokus på bæredygtighed, økologi, sundhed og
lokale varer. Sunde alternativer bør
overvejes og forbruget skal muligvis
nedsættes.

1-2 år

Verdensmål 5 og 8: Mangfoldig
arbejdsplads med lige muligheder.

Analyse af rekrutteringsprocesser, så
vi sikerer, at alle har lige muligheder
for at søge, ligesom vi skal se på mere
mangfoldighed i ledelse.

1-2 år

Verdensmål 13: nedbringe emissioner fra kollegaers benzinbiler.

Vi vil anskaffe firmabiler (el eller
hybrid), som kan bruges i stedet
for benzin-biler. Desuden opsættes
ladestandere, som kan bruges af
kollegaer.

1-2 år

Indeklima

Verdensmål 3 og 8: Forbedring af
indeklima på kontoret.

Vi vil etablere ventilation og bedre
luftskifte på kontoret.

2 år

Samarbejde

Verdensmål 17: Samarbejde med
partnere om at yde mere.

Identificere og starte samarbejde
med partnere om at løfte mere på
bæredygtighedsdagsordenen.

2 år

Rekruttering og ledelse

Firmabiler (el og/eller hybrid

Tidsramme
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4. Klimaregnskab
Et væsentligt skridt imod et mere
bæredygtigt JLE handler om at måle og
vurdere udledningerne af drivhusgasser
(GHG) fra driften af vores virksomhed.
I denne første rapport vil vi opgøre
udledningerne i 2020 (1/1-31/12),
hvilket vil fungere som vores baseline
fremadrettet.
Nedenstående regnskab følger i anbefalingerne i GHG-protokollen og vil
opgøre vores udledninger inden for de
tre scopes.
Scope 1:
Direkte udledninger som følge af drift,
f.eks. firmabiler eller anden forbrænding af fossile brændstoffer i udstyr ejet
af virksomheden.
JL Engineering A/S har ikke egen
produktion, ejer ikke firmabiler og
bor til leje, hvorfor der ikke er direkte
forbrænding forbundet med virksomhedens drift.
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Scope 2:
Indirekte udledninger som følge af
virksomhedens forbrug af energi.
JL Engineering A/S køber strøm og
varme via forsyningsselskaber. Emissionsfaktoren herfor vil blive udregnet
med standarder fra hhv. Energinet og
Energistyrelsen.

Scope 3:
Andre indirekte udledninger, forårsaget af forbruget af produkter og
service.
Medarbejdere i JL Engineering A/S
bruger egen bil til og fra møder.
Baseret på det totalt opgjorte
antal kilometer for udbetalt kørsel vil
emissionsfaktoren blive udregnet med
standarder fra relevant myndighed.

Aktivitet

Antal km Antal kWh tCO2 udledning

0,07

Scope 1:
Brug af firmabiler

0

2,29

0

Scopre 2:
El-forbrug af kontor

13.269 kWh

2,291

Varmeforbrug på kontor

53.210 kWh

3,432

Scope 3:
Kollegaers egen bil
Rejse med tog

6,71

31.301 km

6,71

1.272 km

0,074

Total:

12,5 tCO2

Udledning pr kollega (gns.
21 ansatte i 2020):

0,59 tCO2

1: 0,173 kg CO2/kWh - 2: 0,06449 kg CO2/kWh
3: 0,18 kg CO2/km i mellem benzinbil - 4: 0,054 kg CO2/personkm. i regionaltog

3,43

3

El

Varme

Bil

Tog

Vi vil nedbringe emissionerne
Ovenstående regnskab vil fungere som vores ”baseline”, hvilket vi vil måle os mod i de kommende år. Målsætningen er, at vi
nedbringer udledningen generelt, dog med forbehold for virksomhedens vækst.
JL Engineering A/S har reelt ikke kontrol over emissionerne i scope 2 og 3, men medregner alligevel tallene og vil fremadrettet
se på, hvordan emissionerne kan nedbringes. Bl.a. vil vi efterspørge ”grønne forsyninger” af energi og arbejde på at effektivisere vores forbrug. Desuden vil vi arbejde på at flytte noget af transportforbruget fra medarbejderes benzinbiler til firmabiler,
som kører på el.
Den overordnede målsætning er, som nævnt, at sænke vores udledning (både totalt og relativt). Det bør ligeledes overvejes,
om der skal kompenseres for udledningen på nogen måde.
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5. Vejen frem
JL Engineering er en mindre virksomhed, men vi vil tage et stort ansvar
for en bæredygtig fremtid. Det er i
vores interesse, at vi kan bidrage med
bæredygtige løsninger til spændende
byggerier, at vi har en god og meningsfuld arbejdsplads, og at vi gør vores til,
at samfundet udvikler sig i en bæredygtig retning.
Denne rapport markerer starten på
vores fokuserede arbejde med bæredygtighed. Vi har taget en afgørende og
forpligtende beslutning, som vil præge
vores arbejdsplads i mange år frem i
tiden, hvor vi bliver skarpere på at levere positive løsninger i byggeprojekter,
fremmer bæredygtige tiltag i hverdagen og mindsker vores negative aftryk.

De kommende år vil vi have stort fokus
på at implementere tankerne bag
denne rapport i arbejdet og i hverdagen, så det bliver en naturlig del af JL
Engineering. I 2021 vil vi have særligt
fokus på at få defineret målbare punkter
for vores arbejde med verdensmålene,
så vi nemmere kan måle effekterne.
Vi forventer dog, at vi allerede kan se
positive resultater i løbet af året.
Vi har taget de første spæde skridt på
en lang rejse, som skal sikre, at vi – i
endnu højere grad – bidrager til den
bæredygtige omstilling og en bedre
fremtid.
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