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ET  
FÆLLES 
ANSVAR
SOM SAMFUND STÅR VI OVER FOR STORE UDFORDRINGER 
FOR AT SIKRE EN BÆREDYGTIG FREMTID

Indenfor byggebranchen bruges der store 
mængder af materialer og energi. Både til driften 
og til de produkter og tjenester, som branchen 

leverer til samfundet. Derudover har vi også en 
stor påvirkning på samfundets sociale udfordrin-
ger gennem de mange job vi skaber. 
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Som landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed har vi i JORTON derfor et 
ansvar for at bidrage proaktivt til den bæredygtige omstilling. For os handler bære-
dygtighed om at sikre både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 

Dette er vores første rapport om vores bæredygtighedsindsats inden for miljø og 
sociale forhold, og jeg er stolt over, at vi har meget at berette. 

GODE RESULTATER I 2020
2020 har været et helt specielt år på grund af den globale pandemi. Først og frem-
mest har det krævet en ekstra indsat i forhold til at sikre et sundt arbejdsmiljø for 
medarbejdere. Trods disse udfordringer, har vi formået at opnå væsentlige frem-
skridt på bæredygtighedsområdet. 

Først og fremmest har vi haft et særligt fokus på sikkerhed, og har fra 2019 til 2020 
reduceret ulykkesfrekvensen med 47%.
 
Derudover er vi også begyndt på at integrere endnu flere miljøtiltag i virksomheden. 
Vi er startet på et pilotprojekt med planen om at reducere udledning af drivhusgas-
ser fra transport med ca. 10%. Vi har leveret fire byggesager med fokus på klima-
venlige løsninger, og vi er begyndt at bruge grøn strøm på alle vores byggepladser. 

Men vi kan gøre endnu mere. 

MERE I VENTE
I løbet af 2021 vil vi styrke vores indsatsområde inden for genanvendelse af bygge-
affald på pladserne. Omstilling til en mere cirkulær økonomi er helt afgørende for at 
skabe mere bæredygtig byggebranche, og for os starter det med at få endnu bedre 
styr på affaldsstrømmene. 

Vi kan dog ikke løse bæredygtighedsudfordringerne alene, og derfor er det vigtig for 
os at samarbejde om løsningerne. Det er et fælles ansvar, og i JORTON gør vi vores 
bedste til at leve op til ansvaret som landsdækkende bygge- og entreprenørvirk-
somhed. 

God læsning.

Allan Harbo
Administrerende direktør

47% 

FALD I
ULYKKESFREKVENS

10% 
REDUKTION AF
DRIVHUSGASSER
FRA TRANSPORT
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2020
JORTON
89 ÅRS SUCCESRIG HISTORIE OG ERFARING I RYGGEN
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 JORTONS
KONTORER
I DANMARK

VORES ANSVAR
Når man som entreprenør håndterer anlægsopgaver af 
den størrelsesorden vi gør, samt har mellem 400 og 500 
medarbejdere, timelønnede og funktionærer, så betyder 
det også, at vi har et stort ansvar overfor samfundet og det 
enkelte menneske. Hvad end det handler om udledning og 
håndtering af farligt byggeaffald eller den enkelte medar-
bejders velvære, så skal vi være på forkant. Hvis ikke vi er 
vores ansvar bevidst, kan det få store samfundsmæssige 
konsekvenser.
 

VORES MISSION 
Udfordringerne og opgaverne i byggebranchen har ændret 
sig meget siden JORTONs grundlæggelse, men vores dyder 
er og vil fortsat være det samme som i 1932: Gennem godt 
håndværk, dialog og samarbejde vil vi bygge med omtanke 
for vores medmennesker og det omgivende samfund. Vi 
bygger for fremtiden.  

VORES VÆRDIER
JORTONs værdier er åbenhed, dialog og samarbejde, baseret 
på høj faglig kompetence.

VORES FORRETNINGSMODEL
Vi udfører alle former for bygge- og anlægsop-
gaver – fra udførelse af mindre fagentrepriser 
til store hoved- og totalentrepriser. Særlig inden 
for beton, elementmontage og murerarbejder 
har vi stærke kompetencer, som altid er med til 
at bidrage til en bedre udførsel af projekterne. 
Dette højner kvaliteten og sikrer, at projekterne 
leveres til tiden – uanset om det er opførelse 
af nyskabende kontordomiciler, opgaver for 
boligforeninger, arbejder for private husstande, 
moderne offentlige institutioner eller vej- og 
jernbanebroer.

JORTONS VÆRDIKÆDE OG KOBLING TIL BÆREDYGTIGHED

LEVERANDØRER
• Materiale og service-leverancer fra 

leverandører og underentreprenø-
rer på projekter.

• Krav til arbejdstagerrettigheder

• Screening af leverandører og en-
treprenører i forhold til bæredyg-
tighed

JORTON
• Udførelse af byggeri og anlægs-

opgaver med fokus på kvalitet, 
sundhed, miljø og klima

• Understøtte de 440 medarbejde-
res kompetenceudvikling, sund-
hed, sikkerhed og arbejdsmiljø

• Sikre en mangfoldig arbejdsplads

KUNDER
• Leverance af projekter til bl.a. bo-

ligforeninger, private husstande, 
offentlige institutioner

• Konsistent, høj kvalitet til kunder 
og brugere

• Bæredygtigt byggeri med godt 
indeklima og bygningssikkerhed

JORTON har over 85 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi løser 
opgaver fra vores afdelinger i Aalborg, Randers, Aarhus, Kolding, Esbjerg, 
Aabenraa, Odense og Køge. JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejds-
løse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og 
skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. I det 21. århundrede 
er udfordringerne og opgaverne meget anderledes, men virksomhedens DNA er 
det samme og indeholder klassiske dyder som godt håndværk, åbenhed, dialog 
og samarbejde. JORTON er i dag en landsdækkende leverandør af bygge- og 
anlægsløsninger.

Vi kan vores kram, uanset om vi opfører nyskabende kontordomiciler, løser 
opgaver for boligforeninger, arbejder for private husejere, bygger moderne  
offentlige institutioner eller vej- og jernbanebroer.

Vi er helt fremme, når der skal bygges nyt, men vi har også årtiers erfaring med 
at bevare og forny den ældre bygningsmasse og infrastruktur, når vi renoverer 
for fremtiden til gavn for boligforeninger, virksomheder, det offentlige og for 
private.  

2020 HØJDEPUNKTER

47% 
REDUKTION
I ULYKKES-
FREKVENS

441 
MEDARBEJDERE

24% 
REDUKTION
I UDLEDNING AF
DRIVHUSGASSER

690 
 IGANGVÆRENDE
 BYGGESAGER

1.108 
MIO.DKK
OMSÆTNING

Region Nord
Aalborg

Region Midt
Aarhus / Randers

Region Syd
Kolding / Aabenraa / Esbjerg

Region Fyn
Odense

Region Sjælland
Køge

Bro
Kolding / Køge

 23% 
LÆRLINGE
I FORHOLD
TIL FAGLÆRTE
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Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, og 
vi gør vores ypperste for at drive virksomhed på en 
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig måde. 
Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde, vil vi 
bygge med omtanke for vores medmennesker og det 
omgivende samfund. Vi bygger for fremtiden.

Vi har vurderet vores samfundspåvirkning med FNs 
17 Verdensmål som rettesnor. På baggrund af denne 

vurdering og i overensstemmelse med vores værdier 
og vision, fokuserer vi på tre prioriteter inden for 
bæredygtighed, som er særligt væsentlige indenfor 
vores branche. Se illustration af vores fokusområder 
nedenfor.

BÆRE 
DYGTIG 
HEDS 
STRATEGI
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Energioptimering

Affald og genbrug

Bæredygtigt byggeri

Fair konkurrenceforhold

Nul korruption

Godt samarbejde

Sikkert arbejdsmiljø

Sundt arbejdsmiljø

Veluddannede medarbejdere

Byggeplads til alle

Underentreprenører

Medarbejdere først
Vi vil reducere ulykker, inklu-
dere alle på arbejdspladsen 
og sikre vilkår hos samar-

bejdspartnere

Et grønnere udtryk
Vi vil optimere energiforbrug, 
og skubbe på for mere klima-

venligt byggeri

God forretningsetik
Vi har nul tolerance for  

korruption, og sikrer fair  
konkurrence vilkår for alle

JORTONS VÆRDIER: 
Åbenhed, dialog og samarbejde

VISION:
Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde vil vi 

bygge med omtanke for vores medmennesker og det 
omgivende samfund. Vi bygger for fremtiden.

Code of Conduct for samarbejdspartnere.
Tilslutning til FNs menneskerettighedserklæring og ILOs kernekonventioner.

Fundamentet for en ansvarlig virksomhed

P
R

IO
R

IT
ET

O
M

R
ÅD

ER
R

EL
AT

ER
ED

E
VE

R
D

EN
S

M
ÅL

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG  ØKONOMISK 
VÆKST

FRED, RETFÆRDIGHED OG 

STÆRKE I NSTITUTIONER

PARTNERSKABER 
FOR  HANDLING

BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND

ANSVARLIGT 
FORBRUG 
OG PRODUKTION

SUN DH ED 
OG TRIVSEL

BÆREDYGTIG 
ENERGI
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Som entreprenør af anlægsopgaver 
med mere end 400 medarbejdere, 
har vi et stort ansvar over for vores 
medarbejdere. Hvad end det handler 
om udledning af drivhusgasser og 
håndtering af farligt byggeaffald eller 
den enkelte medarbejders velvære. De 
væsentligste risici i relation til vores 
medarbejdere omfatter nedslidning 
af medarbejderne, manglende trivsel 
på arbejdspladsen, samt risiko for 
arbejdsulykker. Det gælder både på 
vores egne byggepladser og hos vores 
underentreprenører. 

Vi ser det som vores vigtigste opgave, 
at de medarbejdere, der har bragt os 
til, hvor vi er nu, har det bedst tænke-
lige arbejdsmiljø. Det skal være både 
sjovt og sikkert at gå på arbejde – og 
der skal være plads til alle. 

Som entreprenørvirksomhed med 
mange underentreprenører, leve-
randører og samarbejdspartnere 
er vi desuden bevidste om risici og 
problematikker i branchen om løn og 
ansættelsesforhold, særligt i relation 
til udenlandsk arbejdskraft. Vi støtter 
op om de internationalt anerkendte 

menneskerettigheder, som FNs Men-
neskerettighedserklæring og den 
internationale arbejdsorganisations 
(ILO) kernekonventioner, og forventer 
det samme af alle vores samarbejds-
partnere. Som et led i vores ambi-
tion om at efterleve og respektere 
menneskerettighedskonventionerne, 
arbejder vi desuden på at fremme di-
versiteten og gøre JORTON til en mere 
inklusiv arbejdsplads, der inkluderer 
et så vidt muligt spænd af samfundet, 
og undgår enhver form for diskrimina-
tion og udnyttelse af arbejdstagere.

MED 
 ARBEJ 
DERE 
FØRST 
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RESPEKT FOR DET  
ENKELTE MENNESKE

Dygtige bygningskonstruktører er efterspurgte 
og de vil ofte kunne vælge frit blandt landets 
rådgivere og entreprenører, når karrierevejen 
skal udvælges. Derfor er spørgsmålet: Hvad 
får en ung bygningskonstruktør til at tilvælge 
en virksomhed som JORTON? Det kan Kamilla 
Pagh Sølvsten svare på. Hun har siden 2019 
været projektleder i JORTONS fynske regions-
kontor.

Først og fremmest nævnes ledelsesstrukturen 
og personligt ansvar som et hovedelement:

- Jeg er glad for den flade ledelsesstruktur, hvor 
alle er i øjenhøjde. Der er også en tillidskultur, 
som betyder at man, selv som helt ny, kan få 
meget ansvar. Det giver muligheder for at bruge 
alle sine kompetencer og viden i praksis, siger 
Kamilla.

Arbejdsopgavernes karakter spiller naturligvis 
også ind:

- At JORTON har så mange afdelinger har også 
været spændende. Jeg er tilknyttet afdelingen 
på Fyn, men har været inde over nogle spæn-
dende projekter i både Jylland og på Sjælland. 
Det er fedt, at der er et landsdækkende netværk 
af gode kompetencer man kan trække på, lige-
som at det er sjovt at være med til forskellige 
projekter, forklarer hun.

Men udover spændende opgaver og ansvar, 
hvad får så en til at blive hos JORTON?

- Vi byggefolk kan til tider være et nomadefolk, 
der vandrer fra en virksomhed til en anden for at 
være med spændende projekter. Jeg har også 
selv været hos andre store spillere i byggebran-
chen og troede ikke jeg ville finde et sted, hvor 

jeg følte mig så godt tilpas, at jeg bare har lyst 
til at blive. Jeg tror det hænger sammen med 
arbejdsmiljøet her hos JORTON. Man opmuntres 
til at yde sit bedste og har man selv ideer til, 
hvordan noget kan gøre bedre, så bliver der lyt-
tet. Vigtigere endnu, så bliver der også handlet 
på ens forslag, hvis man kan argumentere godt 
for det. Det, at man har ledere, som oprigtigt 
tror på en og opmuntrer en, er noget helt sær-
ligt, afslutter Kamilla.

ANSVAR OG TILLID

LÆS OGSÅ:
Knud Erik Kidmose 

fortæller om en af Danmarks 
vildeste arbejdspladser

www.jorton.dk/nyheder/et-
besoeg-paa-en-af-danmarks-

vildeste-arbejdspladser/

LÆS OGSÅ:
Renoveringssag med fokus 

på social bæredygtighed

https://www.jorton.dk/nyhe-
der/renoveringssag-med-

fokus-paa-social-baeredyg-
tighed/

Siden 1986 har Knud Erik Kidmose 
været en urokkelig del af JORTON. I 
dag er JORTON-veteranen konduktør 
i broafdelingen og til trods for mere 
end tre årtier i virksomheden, er han 
stadig glad for at være en del af, hvad 
han selv beskriver som JORTON-
familien:

- Der er en særlig ånd her i firmaet. 
Det er som en familie, hvor man træk-
ker læsset sammen og høster frug-
terne sammen. Hvis jeg skal forklare, 
hvorfor jeg stadig er her, så kan det 
gøres meget kort. Jeg har altid haft 
rigtig gode kolleger i firmaet, der altid 
har været der for mig, ligesom jeg har 
været der for dem, fortæller Knud Erik 
og fortsætter:

- Det betyder også, at når vi får nye 
folk ind i firmaet, bliver der taget godt 

imod dem, for vi ser jo gerne, at de 
bliver en integreret del af familien og 
føler sig hjemme.

Knud Erik lægger også vægt på nogle 
grundværdier, han anser som en del af 
JORTONS fundament:

- Vi har nogle værdier, som er meget 
vigtige: Ærlighed og respekt. Om 
man er ny eller gammel, så skal vi 
respektere hinanden som mennesker 
og alle de særheder, der nu kan følge 
med i pakken. Det betyder også, at vi 
tager hinandens råd for gode vare, og 
man skal altid kunne ytre sin ærlige 
mening, hvis den er sagligt funderet, 
siger Knud Erik og uddyber:

- Jeg har set nogle byggepladser hvor 
formanden er kongen og hans ord er 
lov. Sådan er det ikke hos os. Her vil 

man tit høre formanden sige: Hvad 
mener I og hvordan kan vi bedst løse 
den her opgave i fællesskab? Der er 
ikke nogen, der skal frygte en repri-
mande, hvis de påpeger at noget kan 
løses på en bedre måde. Uanset din 
position, så skal man kunne lytte til 
hinanden. Jeg ser det lidt som om, at 
vi gennem hele arbejdslivet uddanner 
hinanden, unge som gamle.
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SIKKERT  
 ARBEJDSMILJØ 
JORTON er certificeret efter standarderne ISO 9001:2015 kvalitet, DS/ISO 
14001:2015 miljø og DS/ISO 45001:2018 arbejdsmiljø. Certificeringerne er 
et led i JORTONs strategiske fokus på øget bæredygtighed i organisationen. 

Vi lever op til gældende arbejdsmiljølov, og vi vil have trygge og sikre bygge-
pladser for alle medarbejdere og samarbejdspartnere. Derfor stiller vi store 
krav til os selv og vores samarbejdspartnere. 

Vores indsats sker gennem målrettet information, instruktion og risikovur-
dering samt gennem besøg på de enkelte byggepladser. Vi undersøger og 
analyserer årsagerne til eventuelle arbejdsulykker eller nær-ved-ulykker. Det 
er derfor vigtigt, at alle hændelser indrapporteres, og at alle medarbejdere 
føler sig trygge ved at indrapportere.

Det er vigtigt for os i JORTON, at arbejdsmiljøet udvikles i tæt dialog mellem 
leder og medarbejder. Vi ser et sikkert arbejdsmiljø som et fælles projekt og 
et fælles ansvar. Vi skal hjælpe hinanden med at blive bedre.

”Det handler om, at vi skal være synlige og ikke fremstå som 
nogle papirnussere, der sidder fra et fjernt kontor og komman-
derer rundt med folk. Vi skal ud på pladserne og indgå i dialog 
med alle de mange mennesker, der har deres daglige gang på 
byggepladsen. Det gør det muligt for os at forstå deres hverdag 
bedre, samtidigt med at folkene der indser, at vi er der for at 
hjælpe dem med at komme helskindet hjem fra arbejdet hver 
eneste dag.” 

Ingerid Jovall Rødtnes, Regionale arbejdsmiljøansvarlig NORD hos 
JORTON

”Jeg er afhængig af at være omgivet af mennesker, der har en 
forståelse for, at sikkerhed altid skal komme i første række. Jeg 
har i mine 16 år på Storebæltsbroen været nødt til at irette-
sætte personer som ikke havde forståelsen for sikkerhed. Det 
er bare en streng nødvendighed, og det er vores fælles ansvar 
at sørge for, at sikkerheden aldrig bliver nedprioriteret. Heldig-
vis har vi et team og en organisation bag os, der ved, at vores 
øverste prioritet er at passe godt på hinanden. Det tror jeg også 
resulterer i et bedre byggeri.” 

Knud Erik Kidmose, Konduktør hos JORTON Brorenovering

PRINCIPPER FOR EN 
SIKKER ARBEJDS-
PLADS I JORTON 
•  Arbejdspladser skal være 

ordentlige, ryddelige og syste-
matisk indrettet, og alle skal 
medvirke til at tage individuelt 
samt fælles ansvar og lære af 
egne og andres erfaringer. 

•  Vi ønsker til stadighed at ned-
bringe antallet af arbejdsulyk-
ker og langsigtet nedslidning 
af vores medarbejdere. 

•  Vi optimerer og effektiviserer 
løbende arbejdsmiljøet gen-
nem konstant fokus på  
de enkelte arbejdsopgaver  
og vores arbejdsprocesser. 

•  Alle har ansvar for et godt 
arbejdsmiljø og god sikker-
hedskultur. Derfor er alle 
medarbejdere forpligtede til at 
gribe ind, hvis der forekommer 
overtrædelser af arbejdsmiljø-
lovgivningen.

•  Alle nye medarbejdere skal 
gennemgå alle interne politik-
ker og sikkerhedsregler.

I LOMMEN PÅ MEDAR-
BEJDERNE
For at sikre videndeling og 
optimal sparring på tværs af 
JORTON anvendes blandt andet 
JORTON App og JORTONs portal, 
som understøtter arbejdsmiljø-
arbejdet med information og 
diverse dokumenter og værk-
tøjer, som anvendes i egenpro-

duktionen og på byggepladserne 
generelt. På JORTON App’en 
er det ligeledes muligt for alle 
medarbejdere at indmelde nær-
ved-ulykker på byggepladserne. 

ARBEJDSMILJØ ER 
FÆLLES ANSVAR
Arbejdsmiljø indgår som en del 
af vores ledelsessystem for at 
sikre en struktureret håndtering 
og forebyggelse af arbejds-
ulykker, samt at lovbestemte 
dokumenter til enhver tid indgår 
i planlægningen og udførelsen af 
arbejdet. 

Vi anser god planlægning og 
forberedelse som en forudsæt-
ning for et godt arbejdsmiljø, og 
derfor er tidlig inddragelse af 
vores udførende medarbejdere 
nødvendigt for at lykkes med 
det gode arbejdsmiljø. Derfor 
inddrages vores arbejdsmiljø-
grupper løbende i alle bygge-
riets processer, og vi har gjort 
det muligt for medarbejdere 
at indmelde nær-ved-ulykker i 
JORTON App’en.

Opstår der en arbejdsulykke 
analyserer vi årsagen nøje, og 
gennemgå regelmæssigt ulykker 
på både arbejdsmiljøudvalgsmø-
der i de enkelte regioner to gan-
ge årligt og på hovedarbejdsmil-
jøgruppemøder fire gange årligt. 
Det er de byggepladsansvarliges 
ansvar at melde arbejdsulykken 
ind i systemet, og den regionale 
arbejdsmiljøansvarlige udarbej-
der herefter en intern undersø-

gelse af arbejdsulykken for på 
den måde at kunne forebygge 
lignende arbejdsulykker frem-
over. Den interne undersøgelse 
bliver ligeledes udført samtidig 
med en sikkerhedsrundering på 
byggepladsen med særligt fokus 
på lignende arbejdsulykker.  

VI HAR STYRKET DET 
LOKALE ANSVAR
I hver enkelt region er der 
udnævnt en regional arbejds-
miljøansvarlig, som udfører 
regelmæssige sikkerhedsrun-
deringer med fokus på overhol-
delse af gældende lovkrav samt 
generel optimering af sikkerhed 
og arbejdsmiljø. Sikkerhedsrun-
deringerne anvendes både som 
ulykkesforebyggende tiltag og 
som vurdering af JORTONs egen 
performance inden for arbejds-
miljø og sikkerhed. 

Implementeringen af de regio-
nale arbejdsmiljøansvarlige er 
afsluttet, og der er nu arbejds-
miljøansvarlige i alle regioner. 
I 2020 udførte de regionale 
arbejdsmiljøansvarlige 135 
sikkerhedsrunderinger, hvilket 
svarer til et gennemsnit på 2,05 
runderinger om måneden pr. 
Regional Arbejdsmiljøansvarlig. 
De interne sikkerhedsrunderin-
ger er et effektivt værktøj til at 
synliggøre vores forebyggelses-
niveau og skabe dialog blandt 
alle parter. 

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

MÅLSÆTNINGER 
Vi arbejder altid på at 
forbedre sikkerheden på 
vores arbjedspladser. Derfor 
arbejder vi med en konkret 
målsætning om at nedbringe 
antallet af arbejdsulykker 
med 10% om året. 

2020 RESULTATER  
OG HANDLINGER 
Vi er godt på vej med at skabe et 
endnu mere sikkert arbejdsmiljø, 
og har i 2020 nedbragt ulykkes-
frekvensen med 47%. Den positive 
udvikling skyldes vores fokus på at 
gøre sikkerhed til et fælles ansvar og 
vores implementeringen af regionale 
arbejdsmiljøansvarlige i samtlige 
regioner, som i 2020 har gennemført 
135 sikkerhedsrunderinger (en stig-
ning fra 92 i 2019). 

Som følge af vores styrkede fokus på 
at forankre sikkerhed lokalt, er antal-
let af anmærkninger fra Arbejdstilsy-
net pr. 100.000 arbejdstimer ligeledes 
reduceret med 77%. 

PLANER FOR 2021 
Vi arbejder i 2021 med et mål om 
en 10% reduktion i ulykkesfrekven-
sen. Da vores arbejdsulykker i 2020 
primært bestod af ulykker grundet 
arbejde fra stiger og problemer med 
adgangsveje, vil dette være vores 
fokus i 2021.
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”Omgangstonen kan være grov på en byggeplads, men 
det er jo forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, 
ligesom alle andre steder. Jeg syntes virkelig, at der 
hos JORTON er en god tone, hvor man snakker pænt til 
hinanden. Arbejdsmiljøet er simpelthen bare godt, og 
det betyder, at man glæder sig til at gå på arbejde. Det 
gælder også den fysiske sikkerhed på pladsen, hvor jeg 
føler, at ledelsen og formændene ikke går op i den en-
kelte medarbejders sikkerhed, fordi de frygter bøder fra 
Arbejdstilsynet, men fordi de bekymrer sig om os som 
kolleger og mennesker.” 

Maria Anja Nielsen, murer hos JORTON 

”Det er et hårdt arbejde vi murere har, og der er fart på 
byggeriet lige nu. Lidt for meget fart endda. Så det er 
rart, at der kommer nogle nye værktøjer til os, der kan 
forebygge skader. Samtidigt er det rart at være med til 
at komme med input. For nye hjælpemidler skal ikke 
bare skåne os mod skader, de skal også være effektive, 
ellers får du ikke murerne på akkord til at benytte dem.” 

Jens Winther, Murer hos JORTON

JORTON ønsker at tage sig bedst muligt af medarbejdere. Det handler ikke kun 
om at eliminere arbejdsskader. Et godt arbejdsmiljø vedrører både fysikken og 
psyken. 

Derfor har vi fokus på, at medarbejderne ikke alene føler sig godt tilpas på 
byggepladsen, men også på kontorerne og i skurvognene. En god omgangsto-
ne, gode kolleger og et arbejdsliv i balance, er alt sammen noget alle i JORTON 
stræber efter. JORTON er og skal være et sted, hvor vi alle på tværs af regioner 
og stillingsbetegnelser, kan italesætte udfordringer og bekymringer, der både 
angår det inden- og udenfor virksomheden. 

SUNDT  
 ARBEJDSMILJØ

VELUDDANNEDE 
MEDARBEJDERE

”Generelt tror jeg, at JORTON var og er anderledes 
på den gode måde med hensyn til de ansatte. Er der 
problemer på den ene eller anden måde, får man som 
ansat en utrolig god hjælp, støtte og opbakning. Selv 
da jeg startede, var alle medarbejderne på fornavn med 
cheferne, og det tror jeg ikke var helt normalt dengang. 
Der har altid været en flad virksomhedsstruktur, hvor der 
ikke er langt fra ledere til medarbejdere.” 

Helle Vestergaard, Byggetekniker hos JORTON

Hvis vi ikke uddanner og efteruddanner vores 
medarbejdere, har vi ikke længere noget forret-
ningsgrundlag. Dygtige og veluddannede medar-
bejdere er en grundbetingelse for vores succes 
som entreprenør. Det er derfor JORTONs politik, 
at alle medarbejdere til enhver tid skal have de 
nødvendige kompetencer samt dybt kendskab til 
de interne procedurer.

For JORTON er det vigtigt at opretholde og udvikle 
de kompetencer, der skal være til rådighed i den 
samlede organisation for at opnå de strategiske 
mål. Vi forsøger til enhver tid at sikre medarbejder-
ne den nødvendige efteruddannelse. Det er vigtigt 
for organisationen, og samtidig kan det være en 
motivation for medarbejderne. 

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING
JORTON arbejder løbende med at sikre medarbejderne den 
nødvendige efteruddannelse, også indenfor miljø- og bæredyg-
tighedsområdet, hvor kravene til JORTON og medarbejderne 
vokser. Særligt ved opgaver for almene boligforeninger, er 
der blandt andet et stigende ønske om DGNB-certificerede 
byggerier. Derfor har JORTON iværksat, at samtlige regioner 
har certificerede DGNB-konsulenter til at løfte disse specifikke 
opgaver. I 2020 har seks medarbejdere færdiggjort deres DGNB 
kurser og er nu certificerede. 

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

COVID-19
På grund af sygdom, karantæne og isolation af medarbejdere, har der været situationer 
med varierende bemanding, hvilket har resulteret i en risiko for dagbod. Der har desværre 
også været en vis risiko for utrygge medarbejdere og dermed påvirkning af det psykiske 
arbejdsmiljø i JORTON. I 2020 har vi derfor udformet en politik om smitsomme sygdomme, 
som lægger ekstra vægt på at værne om vores medarbejderes sundhed og psykiske trivsel. 
For at sikre os de bedst mulige vilkår for vores medarbejdere, har vi udsendt information 
om forholdsregler via vores interne app, hvor vi også har informeret om eventuelle smit-
tekæder i JORTON. På byggepladserne har vi truffet flere forholdsregler som blandt andet 
krav til afspritning og afstand. Disse tiltag er medvirkende til at sikre vores medarbejderes 
helbred og tryghed.

SENIORORDNING
Vi synes, det er en god idé at planlægge seniorarbejdslivet i god tid. I JORTON ønsker vi, at 
den enkelte medarbejder og chef forholder sig til en medarbejders arbejdsliv som senior, 
og derfor bliver alle medarbejdere inviteret til en før-seniorsamtale, inden medarbejde-
ren fylder 60 år. Fra medarbejderen fylder 60 år, kan vedkommende indgå i en individuel 
senioraftale. En senioraftale er med til at sikre en mere fleksibel overgang til at blive 
efterlønner eller pensionist. Samtidig giver den lejlighed til, at man kan planlægge, hvordan 
viden, kompetencer og erfaring, som har stor værdi for JORTON, kan blive overført til andre 
medarbejdere. I 2020 har vi haft ni medarbejdere på seniorordning. 

SUNDHED SKAL VÆRE NEMT AT VÆLGE TIL
I JORTON vil vi gerne gøre sundhed nemt for vores medarbejdere. Derfor tilbyder vi sund-
hedssikring for alle medarbejdere som en del af deres kontrakt. Derudover sætter vi i JOR-
TON stor fokus på en tidlig og forebyggende indsats, som skal støtte vores medarbejderes 
fysiske og mentale sundhed. Her tilbyder JORTONs sundhedsordning blandt andet adgang 
til gratis massage- og fysioterapi, seniorer tilbydes gratis sundhedstjek, og medarbejdere 
har adgang til psykologhjælp. I samarbejde med Danica afholdes desuden sundhedsfore-
drag for medarbejdere i alle afdelinger om blandt andet søvn, motion, kost, alkoholmis-
brug, rygning og stress. 

PLANER FOR 2021 
I løbet af 2021 vil vi tilbyde sundhedstjek til 
alle medarbejdere.

2020 RESULTATER  
OG HANDLINGER 
•  I 2020 har vi haft særligt fokus på med-

arbejdersikkerhed og tryghed i forhold 
til COVID-19 (se COVID-19 beskrivelse 
nedenfor).

•  Vi har i 2020 deltaget i forskningsprojekter, 
der har til formål at nedbringe risikoen for 
nedslidning af medarbejdere. 

•  Vi har i 2020 haft ekstra fokus på den regi-
onale forankring af sikkerhed og sundhed, 
og tror på, at denne regionale forankring 
har en positiv indflydelse på det psykiske 
arbejdsmiljø.

2020 RESULTATER  
OG HANDLINGER 
•  I 2020 har seks medarbejdere færdiggjort deres DGNB certifi-

cering. 

•  I 2020 har vi uddannet seks medarbejdere som auditor inden-
for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, således at de kan afholde 
interne audits i virksomheden. 

•  I 2020 har vi ansat en bæredygtighedskoordinator, som skal 
sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer indenfor 
bæredygtighed. 

PLANER FOR 2021 
I 2021 vil vi øge fokus på bære-
dygtighed i uddannelsen af vores 
medarbejdere. I 2021 uddanner vi 
derfor to medarbejdere i ”Ledelse og 
Bæredygtighed”.
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EN BYGGE 
PLADS 
FOR ALLE

UNDERENTREPRENØRER 
OG LEVERANDØRER
For JORTON er det vigtigt, at vi ikke går på kompromis med vores 
standarder indenfor arbejdstagerrettigheder. Også når det kommer 
til vores underentreprenører og leverandører. Derfor har vi indskre-
vet vores krav og forventninger til arbejdstagerrettigheder i vores 
kontrakter med vores underentreprenører og leverandører. 

I JORTON har vi plads til alle. Om det er 
mennesker, der har brug for oplæring 
eller genoptræning af faglige eller sociale 
kompetencer, har brug for hjælpeværktø-
jer (f.eks. ved ordblindhed), eller af andre 
grunde har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet. Særligt har vi et ansvar 
for at få unge mennesker ind på arbejds-
markedet via elev- og lærlingepladser. Vi 
har plads til alle uanset køn, alder, etni-
citet og faggruppe på vores byggepladser. 

Byggebranchen er kendetegnet ved at 
være et mandsdomineret felt, og det bæ-
rer vi også præg af i JORTON. Vi arbejder 
på at afspejle samfundet omkring os, og 
for at opildne ansøgere med forskellige 
baggrunde, har vi lagt stor vægt på at 
formidle gode rollemodellers historier, så 
flere kan føle sig inspirerede til at søge 
ind hos os.

ELEVER, LÆRLINGE  
OG PRAKTIKANTER
Uddannelse af lærlinge har altid 
været en væsentlig del af JORTONs 
medarbejderpolitik, da vi betrag-
ter det som en nødvendighed 
for udviklingen af virksomheden. 
Vi ansætter både kontor- og 
struktørelever, murerlærlinge, 
ingeniørstuderende, konstruktør-
praktikanter og andre fra relevante 
faggrupper. Der er lige muligheder 
for ansættelse uanset køn, alder 
eller etnisk baggrund, og vi mener, 
at vi på den måde kan sikre, at vi i 
fremtiden kan skaffe den nødven-
dige arbejdskraft med de rigtige 
kompetencer. Det er en samfunds-
opgave, vi gerne vil være med til at 
løfte.

I 2020 målte vi på andelen af ele-
ver, lærlinge og praktikanter målt 

op imod den samlede medarbej-
derstab i 2020. Vores mål var 8% 
og resultatet for 2020 blev på 9%. 
Vi har også sat mål for andel af 
lærlinge målt op imod medarbej-
dergruppen af faglærte timeløn-
nede. Her var vores mål for 2020 
på 23% og resultatet for 2020 blev 
på 23%.

INKLUSION I JORTON
Vi har fokus på at bidrage til in-
tegrationen, og samtidig ansæt-
ter vi medarbejdere fra kanten 
af arbejdsmarkedet, som f.eks. 
flexjobbere eller tidligere straffede. 
JORTON har blandt andet engage-
ret sig i High:Five, som er et organ, 
der hjælper unge på kanten til at 
komme tilbage på sporet ved at 
hjælpe dem i arbejde. JORTON har 
gennem 2020 hjulpet flere unge til 

at få endnu en chance på arbejds-
markedet gennem High:Five og har 
haft én flexjobber ansat. 

KØNSDIVERSITET
Kønsfordeling i bestyrelsen 
JORTON havde en målsætning om, 
at 33% af de generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer, 
skulle være kvinder inden 2020. I 
dag består bestyrelsen af tre gene-
ralforsamlingsvalgte medlemmer, 
hvoraf ingen er kvinder. Måltallet er 
således ikke nået, da en ændring 
af bestyrelsessammensætningen 
på nuværende tidspunkt ikke er 
blevet anset for hensigtsmæssig, 
herunder hensyn til mulige kandi-
daters kvalifikationer og erfaringer. 
JORTON har forsat en målsætning 
om, at andelen af de generalfor-
samlingsvalgte medlemmer mindst 

skal være på 33%, svarende til en 
kvinde, inden 2022.

Kønsfordeling i øvrig ledelse
Vi har i byggebranchen en struk-
turel udfordring ved, at der ikke 
uddannes nok kvinder inden for de 
forskellige byggesagkyndige fag. 
Her prøver JORTON at formidle de 
gode historier fra kvindelige rol-
lemodeller for at kunne inspirere 
flere unge kvinder til at vælge en 
byggefaglig uddannelse.

Pr. 31. december 2020 har vi 11 le-
dere i ledergruppen, hvoraf én er en 
kvinde, svarende til en andel på 9%. 
JORTONs bestyrelse har et mål om, 
at 20% af lederstillinger skal være 
besat af kvinder inden 2022. 

MÅLSÆTNINGER 
•  Vi havde i 2020 en målsætning om, at elever, lærlinge og praktikanter skulle udgøre 

mindst 8% af den samlede medarbejderstab. Dette mål er opnået. 

•  Vi havde i 2020 en målsætning om, at andelen af lærlinge skulle udgøre 23% af 
medarbejdergruppen af faglærte timelønnede. Dette mål er opnået. 

•  Det er vores målsætning, at 20% af lederstillingerne skal være besat af kvinder 
inden 2022. 

• Vi har i 2020 lagt vægt på mangfoldighed i vores praktik- og jobopslag, for bedre at 
afspejle det omgivende samfund. 

• Vi har i 2020 ansat en medarbejder i flexjob, samt ansat flere medarbejdere gen-
nem High:Five (se mere nedenfor). 

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER  
OG LEVERANDØRER
For alle aftaler, JORTON indgår med underentreprenører og leverandø-
rer, gælder betingelserne i vores Betingelser For Underentreprenører og 
Leverandører. Ifølge denne skal alle underentreprenører, der anvender 
udenlandsk arbejdskraft, give skriftlig meddelelse til JORTON herom. 
Derudover forpligter underentreprenøren sig også til at sikre, at alle 
udenlandske medarbejdere har opholds-/arbejdstilladelse, er registre-
ret i Registre for Udenlandske Tjenesteydere, og er sikret ordentlig løn, 
arbejdstid og arbejdsvilkår. 

EVALUERING AF UNDERENTREPRENØRER  
OG LEVERANDØRER
I JORTON forsøger vi at indføre bæredygtige processer, hvor det er 
muligt. Det gør vi ved at være kritiske og stille krav til os selv og vores le-
verandører for at bidrage, hvor vi kan. Vi har i 2020 derfor indført, at alle 
leverandører, underentreprenører og samarbejdspartnere bliver screenet 
på deres arbejde med kvalitet og samfundsansvar. Leverandører og 
samarbejdspartnere til JORTON skal svare på spørgsmål om virksomhe-
dens arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, imens underentrepre-
nører bliver vurderet af JORTON blandt andet i forhold til sikkerhedsplan-
lægning og arbejdsulykker. Alle leverandører, der bliver lavet årsaftaler 
med, bliver evalueret. For underleverandører er det i ledelsessystemet 
beskrevet, at de tre største underentreprenører i hver region, målt på 
omsætning, bliver evalueret. 

2020 RESULTATER  
OG HANDLINGER 
•  Vi har i 2020 indført en evalueringsproces 

af nye underentreprenører og leverandø-
rer.

•  I 2020 er alle leverandører, der er indgået 
årsaftaler med, blevet evalueret i forhold 
til vores Betingelser for Underleveran-
dører og Entreprenører. Læs mere her: 
https://www.jorton.dk/media/2466/
jorton-bful-ab18-06122019.pdf

•  I 2020 er de tre største underentrepre-
nører i hver region målt på omsætning, 
evalueret. 

PLANER FOR 2021 
• I 2021 vil vi øge fokus på auditering af le-

verandører med henblik på at få en tættere 
dialog om specielt miljø og arbejdsmiljø.

2020 RESULTATER OG HANDLINGER
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ET
GRØN
NERE 
AFTRYK 
Byggeri og anlægsaktiviteter er forbundet med 
væsentligt forbrug af ressourcer, og vi ønsker at 
tage vores del af ansvaret for at reducere kon-
sekvenserne af klimaforandringer, hvorend det 
er relevant. Vores største påvirkninger af miljø 
og klima er relateret til energiforbrug på vores 
kontorer og byggepladser samt materialeforbrug. 
Derudover er der i byggebranchen en risiko for 
utilsigtede forureninger i form af støj og støv.  

Vores ambition er derfor at bidrage proaktivt til 
at reducere affald, at optimere vores energifor-
brug og bidrage til mere bæredygtigt byggeri. 
Gennem vores certificeringer indenfor kvalitets-
ledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001) 
har vi allerede etableret en struktur, der sikrer 
kvaliteten af vores miljømæssige tiltag. Des-
uden har vi oprettet en ny stilling i JORTON til at 
koordinere arbejde med bæredygtighed og sikre 
at bæredygtighed integreres i alle vores beslut-
ningsprocesser.
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ENERGIOPTIMERING
At optimere vores energiforbrug er den bedste måde, vi kan mindste vores 
klimaaftryk. Det drejer sig særligt om den strøm vi bruger på byggepladsen, og 
den energi vi bruger på transport til og fra byggepladsen. I tillæg til at opti-
mere vores energiforbrug sørger vi for – så vidt muligt – at den energi vi bruger 
stammer fra vedvarende kilder. 

ENDNU LÆNGERE PÅ LITEREN
Diesel til transport udgør 63% af vores totale energiforbrug, og udgør 
dermed den største enkeltpost i vores energiforbrug. Derfor har vi i 
2020 fokuseret på energieffektiv kørsel, hvor der vil være en potentiel 
miljømæssig besparelse af drivhusgasudledningen på op til 12%. Til 
det formål har vi indledt et pilotprojekt, hvor 11 medarbejdere kortlæg-
ger deres brændstofforbrug og deltager i kurser om energirigtig kørsel. 
Derudover undersøger vi muligheder som f.eks. installering af software, 
tilrettelæggelse af medarbejderkonkurrencer, visuel kommunikation 
m.m. blandt andet gennem medarbejderinddragelse. Vores plan er at 
bruge vores erfaringer til at rulle en handlingsplan ud for alle vores 
medarbejdere.  

ENERGIGENNEMGANG
Vi har i 2020 lavet en energigennemgang af bygninger og værksteder 
på faste adresser samt energiforbrug til transport. Energiforbruget 
på byggepladserne er ikke medtaget. Gennemgangen for 2020 viste, 
at energiforbruget samlet udgør 5.804 mWh hvoraf brændstof udgør 
5.110 mWh. Det vil sige, at 88% af energiforbruget stammer fra brænd-
stof. Tilsvarende udgår udledningen af drivhusgasser fra brændstoffor-
bruget 97% af vores samlede udledninger. 

ENERGIOPTIMERING OG ISOLERING AF SKURVOGNE
I de kolde efterårs- og vintermåneder er det vigtigt at isolere skurbyen 
på byggepladsen. Det giver mening både økonomisk og klimamæs-
sigt, når vi bruger den rette metode, og så øger det komforten for 
medarbejderne. Ved for eksempel at samle to moduler i én opstilling og 
isolere alle mellemrum mellem modulerne bliver yderarealet mindre, 
og varmen får færre steder at slippe ud. På den måde kan man spare  
30% af energiforbruget årligt samtidig med at man reducere udlednin-
gen af drivhusgasser væsentligt. Kombineres en samlet opstilling med 
afblænding/afpropning mellem modulerne, kan det årlige energiforbrug 
til varme reduceres med helt op til 49%. 

ETABLERING AF KØREFAST AREAL SPARER BÅDE 
MATERIALER OG PENGE
På mange byggeprojekter udføres der asfaltbelægning som permanent 
belægning. Ved at udlægge den permanente GAB- belægning i bygge-
perioden sikres der et solidt byggepladsareal med et begrænset krav til 
løbende vedligehold. Det betyder, at der ikke længere regelmæssig skal 
påfyldes stabilgrus eller bruges tunge maskiner, og det har en væsent-
lig miljømæssig besparelse. Til eksempel vil en byggeplads med et areal 
på 500 m2 kunne spare 1.400 liter diesel, svarende til 3,7 ton CO2. 
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PLANER FOR 2021 
Vi vil fortsat have fokus på 
vores brændstofforbrug. 
Vores plan er at lave en digital 
løsning, der kan give os et 
overblik over, hvordan vi an-
vender vores energiforbrug på 
transport. 

MÅLSÆTNINGER 
Vi vil reducere udledning af 
drivhusgasser ved at optimere 
energiforbrug til: 
1. Brændstof til transport
2.  Elforbrug på vores hoved-

kontor i Århus
3. Opvarmning af skure

2020 RESULTATER OG HANDLINGER
Vi er tilfredse med at have opti-
meret vores samlede energifor-
brug med 23% fra 2019 til 2020. 
Det skyldes særligt reduktion i 
vores brændstofforbrug, som 
dels er påvirket af at flere møder 
afholdes virtuelt, og dels at vores 
byggepladser i år har været 
fordelagtigt placeret i forhold at 
minimere transportmeter.   

Endeligt har vi i år iværksat en 
række initiativer for at sikre, at vi 
forsætter den positive udvikling: 

•  Vi har i 2020 indgået aftale 
med NRGi Elsalg A/S således at 
vi køber klimavenligt el til alle 
byggepladser. 

•  Vi har i 2020 etableret et 
miljøudvalg, som fokuserer på 
blandt andet at optimere ener-
giforbruget. Dette har blandt 
andet medført udskiftning af 
eksisterende belysningsarma-

turer, udskiftning af elvarme-
radiatorer med varmepumpe til 
opvarmning af skurvogne, og 
alle nye mandskabsvogne skal 
overholde kravene til BR15.

•  Vi har i 2020 opstartet arbejdet 
med at afdække energiforbru-
get på vores kontorer, og vi 
regner med at implementere en 
handlingsplan i løbet af 2021. 

• Vi har i 2020 hævet tempera-
turen i serverrummet på vores 
kontor i Århus, og derved ned-
bragt energiforbruget til køling.

•  Vi har i 2020 startet udskiftnin-
gen af lysmaster til LED.

•  Vi har i 2020 begyndt etable-
ringeb af kørefast terræn med 
permanent asfaltbelægning på 
byggepladserne, hvilket sparer 
brug af stabilgrus samt det 
associerede brændstof forbrug 
forbundet med transport.
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AFFALD OG 
GENBRUG
I byggebranchen bliver der brugt store mængder materialer, og det bliver 
derfor stadig vigtigere at have fokus på genbrug og korrekt håndtering af 
affald. Derfor er håndtering af affald i forbindelse med både administra-
tion og den daglige byggepladsdrift et gennemgående emne for alle vores 
regioner.

PLANER FOR 2021 
• I løbet af 2021 vil medarbejderne i 

JORTON blive trænet i korrekt affalds-
håndtering på byggepladserne som en 
del af vores plan for affaldshåndtering.

2020 RESULTATER OG 
HANDLINGER 
• Vi har i 2020 udformet en plan for 

udrulningen af et mere strukture-
ret arbejde med affaldssortering og 
genbrug igennem træning af vores 
medarbejdere på byggepladserne. 
Grundet restriktioner og aflukning af 
byggepladser for uvedkommende, er 
udrulningen af denne plan dog blevet 
udsat til foråret 2021. 

MÅLSÆTNINGER 
Vores ambition er at gøre bæredygtige 
tiltag konkrete i virksomheden og sikre, 
at bæredygtighed er en naturlig del af 
hverdagen. 

BÆREDYGTIGT 
BYGGERI 
Som udførende entreprenør arbejder vi sammen med arkitekter og 
ingeniører på at finde grønne løsninger til vores byggerier. Vi stiller 
krav til vores leverandører og opfordrer dem altid til at optimere 
i deres arbejde med bæredygtighed. Vi stiller krav om at vælge 
produkter og ressourcer med henblik på at udvikle mere energi- 
og ressourcebesparende løsninger med større samfundsmæssig 
værdi. 

Ved overordnet at vælge miljøvenlige materialer med stor slidstyrke 
og lang holdbarhed, mindskes det samlede klimaaftryk, idet byg-
geriets levetid forlænges og er opført med mindst mulig brug af 
miljøbelastende stoffer.

JONSTRUP BØRNEHUS – DGNB BYGGERI
I 2019-20 har JORTON været med til at transformere Officersskolen 
Jonstrup til et nyt børnehus med ca. 150 daginstitutionspladser. Ud-
gangspunktet for renoveringen var et bæredygtigt byggeri, hvor fokus 
især var på at skabe et byggeri med lang levetid, sundt indeklima, 
lavt energiforbrug samt tilførsel af værdi og velvære hos brugerne. 
JORTON agerede DNGB-konsulent under opførslen og sikrede byg-
geriet et DGNB-Guld certifikat. Her er der tale om nøje tilrettelæggelse 
og miljø- og klima orienterede valg, blandt andet i forhold til energief-
fektivitet, brug af fornyelige ressourcer, klimaskærm og værdioptime-
ring på driftssiden. Dertil minimeres indvirkningerne i bygningsfasen 
med særlig fokus på at mindske byggepladsspild samt at etablere en 
energibesparende byggepladsopstilling. 

KASTANJEHJØRNET KIRKBI 
Kastanjehjørnet Kirkbi i Billund er en spændende og kompleks bygning, 
med form som Legoklodser forskudt på hinanden. Bebyggelsen opfø-
res som et lavenergibyggeri i mursten, med solceller på taget, og er 
højisoleret efter kravene til energiklasse LE2020. Byggeriet indeholder 
almene og ejer-/lejeboliger samt plejeboliger og skal danne grundlag 
for fællesskaber på tværs af generationer. Altså fungerer Kastanje-
hjørnet Kirkbi ikke bare som et miljøvenligt byggeri, det skal også være 
med til at bidrage til at modvirke ensomhed og understøtte mental og 
fysisk sundhed for mennesker i alle aldre. 

FORSTÆRKNING AF LINDENBORG PÆLEDÆK
Renoveringen af Lindenborg Pæledæk er et eksempel på, hvordan 
JORTON integrerer bæredygtighed i et helhedsperspektiv, med både 
fokus på arbejdsmiljø og klima. I forhold til arbejdsmiljø, var der her 
især fokus på at minimere manuelle løft, at fremme gode arbejds-
stillinger og at reducere støv- og støjgener i forbindelse med beton 
arbejde. Dertil var byggepladsen indrettet med et mål om at reducere 
byggepladsspild, til gavn for både effektiviteten af pladsen samt den 
omkringliggende flora og fauna.

KÆRBYHUS
I 2019-20 har JORTON ageret totalentreprenør på projektet Kærbyhus, 
et tre etagers byggeri med 28 almene familieboliger. Det var nødven-
digt at nedbryde store mængder materiale inden byggestart, men 
heldigvis var det muligt at træffe et grønt valg. I samarbejde med ned-
bryderen, ATJ Ejendomme & Byg, blev der indgået en aftale med det 
cirkulære affaldsanlæg Gamle Mursten Nord, der hentede de nedtagne 
mursten. Dermed kunne de brugte mursten blive renset og gjort klar til 
blive brugt til andre lokale nybyggerier og renoveringer.

JORTONS MILJØTJEKLISTE
Hver gang vi indleder en ny byggesag i JORTON, star-
ter vi med en strategisk gennemgang af vores Miljø-
tjekliste, der indeholder alle nødvendige og relevante 
proces- og driftsmæssige tiltag. Dette betyder blandt 
andet, at vi fra start har fokus på både energioptime-
rende løsninger, affaldssortering og plan for genbrug 
og genanvendelse af materialer. 

GENBRUG OG SORTERING AF AFFALD
Hvor det er muligt står JORTON selv for nedtagning, 
rensning og opsætning af genbrugsmursten. I mange 
tilfælde ansættes der en pladsmand med ansvar for 
oprydning og korrekt affaldssortering. På den måde 
nedbringes mængden af byggespild, samtidig med 
at der skabes overblik, effektiv affaldshåndtering og 
struktur i arbejdsgangene. Hvor det er muligt, skub-
ber JORTON på for at øge muligheden for tilbagetag-
ning af emballage og eventuelle overskydende byg-
gematerialer. Derudover genbruges interimslukninger 
gennem hele byggefasen, ligesom træ til rækværk 
mv. nedtages og genanvendes til nye midlertidige 
konstruktioner på pladsen. Andre livstidsforlængende 
eksempler er genbrug af de store mængder bygge-
pladsgrus på andre projekter og genbrug af bygge-
materialer som vinduer og mursten. 
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FORRET 
NINGS 
ETIK 

Hos JORTON er vi bevidste om at reducere enhver 
form for risici relateret til svindel, korruption, sort 
arbejde, karteldannelse m.v. Vi ved, at der i vores 
branche til tider opstår en risiko for korruption og 
anden uetisk adfærd, blandet andet i dialog med 
bygherrer og i samarbejdet med underentreprenører 
og leverandører. Vi har vurderet, at risikoen for dette 
er begrænset, da vi alene arbejder og har leverandører 
indenfor Danmarks grænser. Dog er vi bevidste om, 
at der altid vil være en risiko forbundet med dialog 
og samarbejde med kunder, underentreprenører og 
leverandører.

Etik og moral er et grundvilkår for vores forretning 
og er en af grundstenene i vores Etiske Regelsæt. I 
JORTON lægger vi stor vægt på, at alle medarbejdere 
udviser etisk korrekt opførsel, da vores adfærd er 
afgørende for vores forretning. Vi har en forpligtelse 
til at optræde professionelt og med integritet i alle 
forretningsaktiviteter og relationer.
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JORTONS ETISKE REGELSÆT 
•  Krav om overholdelse af de internationalt anerkendte 

menneskerettigheder, herunder etiske regler vedrø-
rende børnearbejde

•  Støtter afskaffelsen af diskrimination i relation til 
arbejds- og ansættelsesforhold

•  Opretholder foreningsfriheden og anerkender retten 
til kollektive forhandlinger

•  Krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø

•  Et grundlæggende krav om, at vi altid opererer inden 
for lovens rammer

•  At vi altid handler i overensstemmelse med gældende 
konkurrencelove, og at vi ikke tilbyder eller modtager 
nogen form for bestikkelse

•  Miljøvenlighed

•  Bidrag til etablering af bæredygtige energiløsninger 
og klimatilpasninger

•  At vi som minimum stiller samme krav, som beskrevet 
til vores samarbejdspartnere, herunder leverandører.

2020  
RESULTATER  
OG HANDLINGER 
•  I 2020 har vi indarbejdet nultolerancepolitikken i JORTONs ledelsessystem.

•  I 2020 er alle relevante medarbejdere blevet briefede om vores etiske regelsæt 
og andre interne retningslinjer.

•  Vi har i 2020 ikke oplevet brud på vores etiske regelsæt.

ANTIKORRUPTION 
Vi lægger vægt på at briefe især nye medarbejdere om vores 
nultolerance-politik overfor korruption, hvor det før i tiden har 
været på lederniveau. Det gælder på både små og store bygge-
sager, hvor vi ikke accepterer underhåndsaftaler, bestikkelse 
eller lignende. I 2020 har vi desuden indarbejdet nultolerance-
politikken i JORTONs ledelsessystem. FAIR KONKURRENCEFORHOLD

Hos JORTON er vi fortalere for gennemsigtighed i bygge-
branchen med lige konkurrencevilkår for alle parter. Derfor er 
vi meget opmærksomme på, at specielt vores medarbejdere, 
der har med tilbudsafgivelse og indkøb at gøre, til hver tid 
er velinformerede om konkurrencelovens regler og JORTONs 
interne retningslinjer.  

DET GODE SAMARBEJDE 
Vi samarbejder mellem alle parter i projekter – bygherre, arkitekt, 
rådgivende ingeniører og entreprenører. Derfor er samarbejde 
og dialog grundlæggende værktøjer for byggeprocessen forløber 
optimalt og det bedste resultat opnås. JORTON har mange års er-
faring med at tage ansvar for at sikre en konstruktiv dialog mellem 
parterne. 
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NØG
LE
TAL
Vi ønsker at fremstå som en troværdig samarbejdspart-
ner, hvor vi arbejder med dokumenteret information.

Af denne grund er vi certificeret jf. flere forskellige stan-
darder, hvor der løbende gennemføres eksterne audits 
for at verificere, at vores ledelsessystemer er i overens-
stemmelse med kravene i de enkelte standarder.   

Ved at arbejde målrettet med dokumenteret information 
har vi mulighed for at analysere og evaluere relevante 
data og informationer. 

Ved at bearbejde disse data i virksomheden, sikrer vi et 
godt grundlag for løbende forbedringer i virksomheden.     
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Anvendt regnskabspraksis Enhed 2020 2019

SOCIALE DATA

Medarbejdere
Består af fuldtidsmedarbejdere, omregnede timean-
satte samt midlertidigt medarbejdere og vikarer pr. 31. 
december

Antal 441 429

Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker med fravær pr 1 mio. arbejdsti-
mer

Ulykker/1 mio 
arbejdstimer

17,3 32,6

Sygefravær
Antal sygedage for FTE’er 
Funktionærer
Timelønnede

Dage/FTE
3,3
4,2

3,2
4,0

Anmærkninger fra AT

Består af antallet af anmærkninger i forbindelse med 
besøg fra Arbejdstilsynet (AT) på byggepladser målt pr. 
100.000 arbejdstimer

Udregningen er lavet på baggrund af interne data på 
arbejdstimer samt antallet af anmærkninger fra AT

Pr. 100K  
arbejdstimer

2 8,9

Besøg fra Arbejdstilsynet med  
anmærkninger

Andel af besøg fra Arbejdstilsynet, der har resulteret i 
anmærkninger

% 25 44

Runderinger pr. måned pr. RAA. Antal runderinger foretaget af JORTONs regionale 
arbejdsmiljøansvarlige pr. RAA pr. måned

Pr. RAA pr. 
måned

2,0 1,4

Medarbejderomsætnings 
-hastighed

Består af frivilligt og ufrivilligt forfaldende FTE’er. Kun 
beregnet på funktionærer

% 2,8 3,0

Kønsdiversitet blandt  
medarbejdere

Andel af kvindelige medarbejdere i den samlede antal 
medarbejdere

% 8 7

Kønsdiversitet for øvrige  
ledelseslag

Andel af kvinder i ledelsen. Ledergruppen består af 
direktør, 6 regionschefer, økonomichef, materielchef, 
it-chef, HR-chef

% 9 9

Lærlinge og elever Andelen af lærlinge og elever blandt alle medarbejdere  % 9 8

Lærlinge målt imod faglærte Antal lærlinge målt op imod faglærte timelønnede 
medarbejdere

% 23 23

Kønsfordeling i bestyrelsen Gælder andelen af kvinder blandt generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer

% 0 0

Mødedeltagelse i bestyrelsen
Deltagelse på bestyrelsesmøder for generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

% 100 100

Anvendt regnskabspraksis Enhed 2020 2019

MILJØ

CO2e Scope 1
Består af emissioner fra off-road diesel, naturgas og 
kørsel. Emissionsfaktorer stammer fra Energistyrelsen

Tons 1.382 1.714

CO2e Scope 2
Består af elektricitet fra produktionskontorer og fjern-
varme. Emissionsfaktorer stammer fra Energistyrelsen

Tons 23 131

Energiforbrug Total MWh 5.805 7.099

Elektricitet
Omfatter elektricitetsforbrug fra alle produktionskon-
torer. Data er baseret på aflæsninger fra energinet.dk

MWh 329 345

Fjernvarme
Opvarmning af produktionskontorer i Aarhus, Aalborg, 
Odense og Esbjerg sker via fjernvarme. Forbrug indhen-
tes via forsyningsvirksomheder

MWh 260 286

Naturgas
Opvarmning af produktionskontorer i Aabenrå, Køge og 
Kolding sker via naturgas. Forbrug indhentes via DCC 
Energi 

MWh 106 121

Brændstof
Består af benzin og dieselforbrug til transport, samt 
til arbejdskørsel på byggepladser. Data indhentes via 
leasing leverandør 

MWh 5.110 6.347

Vedvarende energi Vedvarende energi består af grøn energi fra NRGi % 6 0
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