Din totalleverandør i miljøentreprise
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Transport-, miljø- og affaldsløsninger fra HCS
Har du behov for løsninger inden for transport,
miljø eller affald, så kan du her læse lidt om
hvorfor HCS A/S Transport & Spedition er den
rette partner for dig.
HCS er en ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
certificeret virksomhed, som har eksisteret siden
1941. Vi er en velkonsolideret dansk virksomhed, så vores kunder ved, at vi stadig er der om
5, 10 eller 20 år – det giver tryghed når man køber vores løsninger og services. Vi er særdeles
velkonsoliderede og oppebærer en AAA-kreditrating.
Vi satser på bæredygtige løsninger, og vi opfylder alle gældende lovkrav med hensyn kvalitet,
sikkerhed, energitænkning og miljø. Vores kunder er derved sikret løsninger, der rækker langt
ind i fremtiden.
Med cirka 500 medarbejdere fordelt på afdelinger i ind- og udland er vi en mellemstor spiller
på transportområdet og en af Danmarks største
inden for miljø- og affaldsløsninger.
4

Vores produktsortiment dækker alt fra en simpel transportopgave eller afhentning af affald,
over til komplette, skræddersyede totalløsninger, så du kun behøver henvende dig ét sted
for at få adgang til vores dygtige medarbejdere,
specialister og rådgivere, der har en stor viden
og erfaring takket være 80 års virke inden for
branchen.
HCS tilbyder en bred vifte af transport-, miljøog affaldsløsninger, fordelt på vores syv forretningsområder:
• Transport & Spedition
• Renovation
• Kloak- & Industriservice
• Recycling
• Genbrug & Restprodukter
• Entreprenørkørsel
• Miljøentreprise

40 års erfaring med miljøentrepriser
Hos HCS’ forretningsområde Miljøentreprise
beskæftiger vi os ikke med andet end løsninger
inden for miljøentreprise. Vi videreudvikler konstant vores løsninger med udgangspunkt i det
danske marked og målretter dem mod byggeriet, industrien og den offentlige sektor.
Danmark er et foregangsland, hvad angår regelsæt og standarder inden for miljøområdet,
og HCS’ produkter og ydelser er udsprunget af
danske behov. Al udvikling og tiltag, hele vores
adfærd tager afsæt i det danske marked, og for
os er det naturligt, at alle myndighedskrav indfries med hensyn til sikkerhed, miljø og kvalitet.
Vi kan som totalleverandør levere den komplette totalløsning til dit miljøprojekt, herunder:
• Jordrens løsninger
• Understøbnings- og kloakeringsløsninger
• Nedrivningsløsninger

Vores medarbejderstab har over årene opbygget en solid kompetence, indsigt og erfaring,
der gør det muligt at tilpasse den helt rigtige
løsning til det enkelte projekt.
Hos HCS tilbyder vi en samlet pakke, der både
består af et kvalitetsprodukt, omfattende ekspertise og specifikke løsninger – vi kan være
med lige fra projektering, den udførende fase
og til den afsluttende fase.Vi har stor erfaring
med branchespecifikke løsninger, da vi kender
de unikke behov fra vores tidligere projekter.
I HCS går vi gerne det ekstra skridt. Vi vil i være
mere end en miljøvirksomhed – vi vil være en
moderne servicevirksomhed, der både kan levere den bedste løsning og den bedste service.

HCS er i front med hensyn til miljøløsninger, og
vores brede produktprogram giver mulighed for
skræddersyede, individuelle løsninger.
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Gode eksempler på gode løsninger
Miljøentreprise projekter
År/Bygherre: 1992-94/Kryolitgrunden
Rådgivere: Jord*Mijø A/S
Formål:
Totalentreprise. Læsning, trans-		
port, rensning samt slutdeponering af ca. 200.000 tons olie/tjæreog metalforurenet jord.
År/Bygherre: 2008/Dong Energy/WR-entreprise
Rådgivere: Alectia A/S
Formål:
Nyt hovedkvarter Dong - udgrav-		
ning af 200.000 tons forurenet jord.
År/Bygherre: 2012/Køge Kommune
Rådgivere: Rambøll
Formål:
Bjergvej - oprydning af gammel 		
asfaltfabrik - 6.200 t. forurenet jord.
År/Bygherre: 2014/NCC Bolig A/S
Rådgivere:
Niras
Formål:
Opgravning og bortskaffelse af 		
pesticidforurenet jord. 10.000 tons.
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Jordrens løsninger fra HCS

HCS udfører alt lige fra små opgaver med opgravning af olietanke til store og kendte komplicerede opgaver.
HCS Miljøentreprise har forestået opbygning
og drift af fem godkendte depoter på op til
250.000 tons.

Totalløsninger
Vi analyserer, graver, transporterer, renser og
slutdeponerer. H
 CS går ikke på akkord med
miljøet, men finder altid en acceptabel og økonomisk løsning. HCS har egne maskiner med
godkendte miljøfiltre og udstyr.
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Gode eksempler på gode løsninger
Jordprojekter og jordrens
Bygherre: Østsjællands Svæveflyveklub
Adresse: Kongsted, Rønnede
Kapacitet: 50.000 m3
Formål: Opfyldning af landingsbane
Bygherre: Greve Kommune
Adresse: Dønnergårds Allé
Kapacitet: 100.000 m3
Formål: Lydvold mod Køge Bugt Motorvejen
Bygherre: Køge Havn
Adresse: Nordhavnen
Kapacitet: 300.000 ton
Formål: Opfyldning af Nordhavns bassin
Bygherre: A/S Øresundsforbindelsen
Adresse: Prøvestenen
Kapacitet: 400.000 ton
Formål: Modtagelse, handling, registrering, 		
anlæg af depot og frakørsel til den
kunstige halvø
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Understøbnings- og kloakeringsløsninger fra HCS
Understøbninger
HCS Miljøentreprise udfører understøbninger af
bygninger i forbindelse med andre jordarbejder.
Prisrigtige løsninger tilbydes ved simple løsninger suppleret med grundvandssænkninger, hvor
dette er nødvendigt.
Vi tilbyder følgende:
• Facadeunderstøbning
• Skorstensforstærkning
• Indvendige vægge
• Indvendig spunsning
• Punktfundament


Kloakarbejde
HCS Miljøentreprise udfører kloakarbejder på
traditionel vis med opgravning samt etablerer
og udskifter olieudskillere og fedtudskillere i
industri og håndværk. Som autoriserede kloakmestre leverer vi kun den bedste kvalitet og er
vant til at dokumentere vores arbejde over for
myndighederne.

Vi tilbyder følgende:
• Reparationsarbejde
• Nyanlæg
• Olieudskillere
• Sekundavand
• LAR løsninger
• Faskiner og forsinkelsesbassiner

HCS er tilsluttet kvalitetssikringsordningen for
autoriserede kloakmestre - din garanti for veludført arbejde.
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Gode eksempler på gode løsninger
Understøbnings- og kloakprojekter
År/Bygherre: 2000/Johs. Fog A/S
Rådgivere: Ingholt Consult Rådg. ingeniører
Formål:
Kloak, belægninger ny tømmer-		
handel, Herlev.
År/Bygherre: 2003/Hoffman A/S
Rådgivere: Birch & Krogboe
Formål:
Byggegrube og blødbundsudskiftning fra gasværksgrund for
plejeboliger.
År/Bygherre: 2004/Boplan-Mosaisk Trossamfund
Rådgivere: Birch & Krogboe
Formål:
Spunsning og etablering af byggegrube, håndtering og bortskaffelse
af 9.600 tons forurenet jord og 		
brokker.
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Nedrivningsløsninger fra HCS
HCS udfører miljøansvarlig totalnedbrydning af
bygninger og andre konstruktioner. M
 iljøsanering af bygningsmassen og høj genbrugsprocent af materialerne sikrer en økonomisk løsning for bygherren.
Vi tilbyder følgende:
• Totalnedbrydning
• Partiel nedbrydning
• Bly-sanering
• PCB-sanering
• Asbest-sanering

HCS råder over egne genanvendelsesanlæg,
hvorved materialer genanvendes og udnyttelsen
optimeres.
Nedbrydninger udføres efter metoderne om
selektiv nedbrydning efter NNK 96 og transporteres via egen transportkapacitet.Denne
helhedsorienterede tilgang om egenproduktion
i alle led fra selve nedbrydningen over transport
til egne genanvendelsesanlæg, gør HCS til en
stærk samarbejdspartner.
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Gode eksempler på gode løsninger
Nedrivningsprojekter
År/Bygherre: 1993/Baron Christian Lerche
Rådgivere: Købstædernes Alm. Brandforsikring
Formål:
Totaloprydning/nedrivning
efter brand
År/Bygherre: 1994-99/Oliebranchens Miljøpulje
Rådgivere: Forskellige rådg. ingeniørfirmaer
Formål:
Nedrivning af diverse tankstationer, Sjælland
År/Bygherre: 1996/Birkerød Bus Co.
Rådgivere: Jord*Miljø A/S
Formål:
Totalentrepriser - nedrivning af
garageanlæg samt jordforureningsoprensning
År/Bygherre: 1998/Søndagsavisen
Rådgivere:
Birch & Krogboe
Formål:
Nedrivning af fabriksbygning,
fjernelse af ca. 18.000 tons forurenet jord, etablering af 140 m. 		
spunsvæg, 10 m. dyb.
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Standardløsninger med uendelige tilpasningsmuligheder
HCS har i over 40 år arbejdet med miljøentreprise løsninger. Vi skal ikke opfinde helt nye
løsninger, vi genbruger vores viden. Vi starter
derfor aldrig fra bunden, når vi går i gang med
et nyt projekt. Princippet er ganske simpelt:
Gentagelser giver større sikkerhed og større
effektivitet. Den fremgangsmåde garanterer
vores kunder et forløb af høj kvalitet med færre ubehagelige overraskelser samtidig med,
at løsningen bliver meget konkurrencedygtig
prismæssigt og mindre tidskrævende. Med HCS
som samarbejdspartner har man sikkerhed for
et effektivt forløb inden for den aftalte økonomiske ramme.
Vores erfaringer fra tidligere løsninger har
vi systematisk opsamlet og bygget ind i vores projektmodel, der sikrer, at begge parter i
samarbejdet hele tiden er opdateret på tid og
økonomi. HCS’ projektfolk lægger stor vægt på
at have en god og grundig kommunikation med
kundens repræsentanter og navigere i et miljø
med løbende ændringer, hvor projektet hele
tiden holder sig inden for de aftalte rammer.

Vi kender betydningen af en grundig dialog
tidligt i forløbet, hvor vi afdækker alle behov –
det sikrer et godt samarbejde og sparer tid og
penge. Men alle projekter oplever ændringer i
behov undervejs i forløbet – vi har solid erfaring
med at styre disse ændringer, så begge parter
hele tiden er synkroniseret omkring omfang,
økonomi og tid. Herved er kunden og vi til hver
en tid sikret et overblik over den løbende proces, samtidig med det er muligt at få sikkerhed
for, at man får den rette kvalitet til den rette tid.
Med mindre kunden eller kundens rådgiver har
en anden projektmodel, der sikrer et effektivt
projektforløb, er dette et af de områder hvor
vores erfaring gør, at vi stiller krav om at vores
projektmodel skal anvendes for at give et optimalt projektforløb.
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HCS giver dig den optimale løsning
I HCS har vi vores egen projektorganisation, der
kun beskæftiger sig med løsninger inden for
miljøentreprise. Vi er i stand til at finde optimale
løsninger på selv de mest komplicerede opgaver. Hos HCS er kunden altid i centrum.
Vi kæmper for de gode løsninger
I HCS er vi vant til at færdes i et projektmiljø,
hvor der løbende bliver taget hånd om alle
eventuelle konflikter og problemer.
Vi tror på at sige tingene direkte, og vi er ikke
bange for at bruge vores viden – som en erfaren
partner i et projekt har vi en forpligtelse til at
rådgive kunden og dele vores erfaringer. Med
udgangspunkt i projektets totaløkonomi tør
vi stille krav til vores kunder, og vi går ikke på
kompromis med kvaliteten og sikkerheden.
Vi har erfaring fra et utal af opgaver i hele Danmark, og vores omfattende projekterfaring er en
del af pakken, når man køber sin miljøløsning
hos HCS. Hver medarbejder bidrager med sine
særlige kompetencer takket være en flad, pro14

jektorienteret organisation, så har vi en enorm
viden og know-how til rådighed. Den rigtige
rådgivning er guld værd, når det hele skal klappe.
Vi kan være med hele vejen
HCS har erfaring fra masser af forskelligartede
opgaver over hele Danmark, og vi oplever stor
tilfredshed med vores totalentrepriseløsninger,
da det giver sikkerhed for kunden, når projektering, ansøgning om tilladelser, den praktiske
udførsel mv. alt sammen varetages ét sted.
Vi er vant til at overskue hele projektforløbet,
så alle forhold er tænkt ind i projektet, og vores
kunder undgår ubehagelige overraskelser. Alle
forhold er aktiviteter der altid indgår i projektet;
men vi kan tilbyde at stå for det hele. Det gør
det mere enkelt for kunden og eliminerer muligheden for eventuelle konflikter.

Den gode service
Hos HCS lægger vi vægt på at kunne levere
miljøløsninger, der opfylder de individuelle
krav, som hver kunde stiller. Forskellige opgaver
stiller naturligvis vidt forskellige krav og vi finder
løsningen i et tæt samarbejde med kundens
ledelse, arkitekter, rådgivere og personale så
den opfylder alle krav og tilgodeser eventuelle
særlige behov.
I HCS har vi takket være vores mangeårige
erfaring en dybdegående viden om bekendtgørelser og reglementer omkring miljøentreprise
løsninger. Vi kan, hvis det ønskes af kunden,
sørge for alle nødvendige godkendelser er på
plads, så vores kunder kan koncentrere sig om
deres egentlige arbejde. Vi er stolte af vores
hurtige og effektive service, hvor kunder kan
ringe døgnet rundt med problemer. Når vi har
fokus på at give en meget vidtrækkende service,
så er det for at gøre det så nemt som muligt for
vores kunder.
Styrke indadtil er styrke udadtil
Den høje service som vi tilbyder vores kunder

er bygget op omkring vores dygtige, erfarne og
engagerede medarbejdere. Hos HCS ved vi at
vores succes primært skyldes vores medarbejderes indsats og vi ønsker derfor at de løbende
udvikler sig så vores medarbejdertilfredshed,
kundeservice og konkurrenceevne er helt i top.
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HCS er altid lige i nærheden
HCS A/S Transport & Spedition er en af DanDanmark. Det betyder, at du har let og effektiv
marks store leverandører af transport-, miljø- og adgang til materiel, løsninger og serviceydelser
affaldsløsninger.
– i markedets mest komplette udgave. Når du
kontakter en af vores afdelinger, sørger vi for, at
Vores kapacitet gør, at vi kan tilbyde en bred
du får hurtig, effektiv bistand – hvad enten det
vifte af meget avancerede løsninger og hermed gælder en akut opstået problematik, eller du
bedre tage udgangspunkt i dine ønsker og
ønsker en skræddersyet løsning udarbejdet til et
behov.
konkret behov.
Vi er en virksomhed, der forener en bred viden, mere end 80 år erfaringer og en samling
af stærke niche- og specialistkompetencer – og
dermed giver dig den bedst tænkelige samarbejdspartner.

Landsdækkende -og lokal
Vi er landsdækkende med afdelinger over hele

Kontakt os og hør hvordan HCS kan gøre dig
mere effektiv.
Kontakt
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
DK-2600 Glostrup
Tlf. 43 42 41 00 | info@hcs.dk

HCS Marketing - 140819

Ved at samle viden, erfaringer og know-how
kan du som kunde drage fordel af kun at henvende dig ét sted. Et sted, hvor du er garanteret
markedets bedste og mest kvalificerede rådgivning og løsninger. Skræddersyet til netop dit
behov.

I et samarbejde med HCS:
• er vi altid i nærheden af dig
• reagerer vi hurtigt, effektivt på enhver hen		
vendelse
• drager du fordel af vores erfaringer, viden og
dygtige specialist-kompetencer

