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Being responsible is 

our foundation  

Thinking ahead 

makes the 

innovations possible  

Innovation  

is the essence 



Poul Due Jensen døde i 1977 – 65 år  

gammel. 

visionær 
 

en gudbenådet opfinder 
 

en leder der forstod værdien af 
teamwork 
 

en stor personlighed i dansk industri 

Poul Due Jensen grundlagde i 1945  

virksomheden. Han var: 

Poul Due Jensen – grundlægger 
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Grundfos produktprogram 



  

Grundfos Vision 

Grundfos er en global leder inden for avancerede 

pumpeløsninger og en trendsætter inden for 

vandteknologi.  

Vi bidrager til global bæredygtighed ved at udvikle 

banebrydende teknologier, som forbedrer livskvaliteten 

for mennesker og tager vare på kloden. 

 



    Grundfos’ resultater  

 

    Nettoomsætning 2013:         23,3 mia. DKK 

    Resultat før skat:          1,5 mia.  DKK 

    Soliditetsgrad:               67,0 pct. 

    Afkastningsgrad:          7,5 pct. 

    Medarbejderantal:       18.776 medarbejdere 

    Grundfos’ ”globale markedsandel”: 9-10 % 

    Grundfos er  en fondsejet virksomhed  

      - ejet af Poul Due Jensen’s Fond  

    Grundfos har i dag mere end 80 selskaber i 55 lande 

  

      



          Poul Due Jensen’s  Fond 
                               Hovedejer af Grundfos. 

               

              Stiftet i 1975 af Grundlæggeren af Grundfos  

                                      - Poul Due Jensen. 



Gry Harlem Brundtland fra 

Brundtland rapporten i 1987: 
 

”En bæredygtig udvikling er en 

udvikling, som opfylder de 

nuværende behov, - uden at bringe 

fremtidige generationers muligheder 

for at  

opfylde deres behov i fare” 

 

og.. 

 

”Vi har magten til at bringe  

menneskers handlinger i 

overensstemmelse med naturens 

love, samtidig med at vi nyder godt  

af denne udvikling” 

 



En bæredygtig udvikling  
forudsætter såvel : 

 

 

En miljømæssig bæredygtighed 

En økonomisk bæredygtighed og 

En socialpolitisk bæredygtighed. 

 

 



De 12 bæredygtighedsprincipper fra  

Rådet for bæredygtig erhvervsudvikling. 

 

1.  Ledelsesmæssig prioritering 

2.  Produkter og ydelser 

3.  Medarbejderinvolvering 

4.  Mangfoldighed og integration 

5.  Klimaforandringer og andre globale udfordringer 

6.  Ens principper i hele virksomheden 

7.  Åbenhed -afrapportering 

8.  Løbende forbedring 

9.  Forskning og udvikling 

10. Leverandører 

11.  Markedet 

12. Rådgivning 



- Arbejdsmiljø 

- Diversitet i 
arbejdsstyrken 

- Social Ansvarlighed 

- Code of Conduct 

Bæredygtighed i Grundfos 

Community 

Responsible 
Business Conduct 

Workplace 

- Vand 
- CO2 
- Energi 
- Affald 

Environmental 
Footprint 

- Water2Life 
- Bæredygtig mindset 

People 
Competences 

- Energi effektive 
pumper 

Sustainable 
Product Solutions 



Mål og resultater 
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Hvordan har vi opnået det 

Motor pumpe udskiftning 

 

Årlig energi reduktion 2.2 M kWh 

Årlig CO2 reduktion 990 tons 

Tilbagebetalings periode 3 år 

Green Lean 

 

Årlig CO2 reduktion 1800 tons 

Besparelser på 2.000.000 DKK 

 

Vandsparer 

 

Årlig vand reduktion 23.162 m³ 

Reducer 4% af Grundfos’ 

vandforbrug 



 



Energibesparelser forårsaget af 

produkter 
Cirkulationspumper er ansvarlige for op til 15 pct. af 

elforbruget i private husholdninger, og i EU tegner 

140 millioner cirkulationspumper til opvarmning i 

boliger sig for et elforbrug på mere end 50 TWh om 

året og fører til udledning af 23 mio. tons CO2 om året.  

 

Grundfos højeffektive cirkulationspumper, solgt i 

perioden 2005-2013, giver en årlig 

energibesparelse på 2,75 mia. kWh eller 2,75 TWh.  

 

De EU-lovkrav, som trådte i kraft i 2013 og med en 

skærpelse i 2015 vil medføre, at kun de ca. 30% 

bedste højeffektive cirkulationspumper på markedet i 

dag må sælges i EU. Dette vil medføre et fald i 

elforbruget på 23 TWh eller 11 mio. tons CO2 om året 

i 2020. 



Ansvarlig leverandørstyring 

• Leverandørudvikling 

• Håndtering af risiko 

• Gode arbejdsvilkår og produktkvalitet hænger sammen 

• Miljømæssig ansvarlighed skaber effektiv 

ressourceudnyttelse  

• Styrke og udbrede fælles værdigrundlag 
 

HVORFOR 

• Integration af principper for ansvarlig leverandørstyring i 
forretningsprocesser. 

• Auditering af nye leverandører ift Grundfos krav 

• Supplier Code of Conduct (Grundfos krav til 
leverandører) 

• Risiko screening af eksisterende leverandører 

• Auditering af eksisterende leverandører mhp udvikling 

• Aftalte korrigerende aktiviteter tilføjes rammeaftale med 
leverandørerne 

HVORDAN 

INFORM 
 

guidelines and 
communication 

QUALIFY 
 

audit and 
qualification 

MANAGE 
 

performance 
evaluation 

DEVELOP 
 

performance 
development 

- Supplier Code 

of Conduct 

- Supplier 

communication 

- Strategic 

Sourcing  

- Supplier Quality 

Assurance  

- Supplier Quality 

Assurance  

- Supplier 

- Supplier 

Relationship 

Management 



Grundfos’ sociale ansvar 



Grundfos’ Sociale medansvar 
 

 “Du skal tro, du er noget, og uanset hvem du er, så 

kan du noget, som du og vi i fællesskab kan drage 

nytte af.” 

 

 “Virksomhedens forpligtelse over for det omgivende 

samfund rækker ud over, hvad der er fastlagt i love og 

skattebetaling”. 

 
 

Citater af Grundfos’ grundlægger Poul Due Jensen 
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Social ansvarlighed i Danmark 

• Ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob og aftalebaseret job) 

• 3,3% af medarbejderne i Grundfos’ danske selskaber er ansat på 

særlige vilkår 

• Første fleksværksted blev oprettet i 1968 

 

• Fastholdelse af langtidssyge medarbejdere  

• Socialrådgiver ansat til at sikre hurtig tilbagevending 

• Mere end 85% af de langtidssyge fastholdes 

 

• Afklaring og integration af udsatte grupper fra de omkringliggende 

kommuner 

• Kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, tidligere kriminelle, osv. 

• Virksomhedscenter og Produktørlærlinge  



Grundfos værdierne 



Bliv bæredygtig eller 

dø! 



Men vejen mod reel 

bæredygtighed er lang og 

stenet. -og måske ”Never 

Ending.” 

-Rendyrket bæredygtighed er 

uopnåelig- 

-men det er indsatsen værd ! 

 


