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VILJEN OG VEJEN TIL 
DEN GODE LØSNING



JORTON A/S - DET SIKRE VALG
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JORTON blev etableret i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt 
tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative 
Forretning. I dag er tiden og opgaverne ganske anderledes, men virksomhedens 
DNA er den samme og indeholder de helt klassiske dyder som godt håndværk, 
samarbejde og professionalisme. 

Således har vi i JORTON mere end 85 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi som 
bygge- og entreprenørvirksomhed løser opgaver fra vores afdelinger rundt om i landet. Vi 
udfører alle former for byggeri og anlægsopgaver – fra udførelse af mindre fagentrepriser til 
store hoved– og totalentrepriser. 

Ved stort set alle opgaver, sætter vi en ære i at håndtere egenproduktionsopgaven selv. 
Inden for beton, elementmontage og murerarbejder har vi store kompetencer, som altid 

er med til at bidrage til en bedre gennemførelse af projekterne. Dette højner kvaliteten og 
sikrer, at projekterne leveres til tiden – uanset om det er opførelse af nyskabende kontor-
domiciler, opgaver for boligforeninger, arbejder for private husstande, moderne offentlige 
institutioner eller vej- og jernbanebroer. 

I 2017 beskæftigede vi i gennemsnit 389 medarbejdere og rådede således over en stor stab 
af specialister, der repræsenterede en omfattende og varieret teknisk og håndværksmæssig 
viden og erfaring. En viden, der løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver 
i samarbejde med andre parter, såsom bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører og 
entreprenører. Vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. 

JORTON – det sikre valg. 
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HOVED- OG NØGLETAL
JORTON A/S (tkr.) 2017 2016 2015 2014 2013

Indtjening

Årets produktion til salgsværdi 777.188  699.630  628.473  507.635  502.839 

Heraf egenproduktion til salgsværdi 457.540  417.910  424.005  366.579  356.197 

Resultat af primær drift  19.065  11.189  16.491  11.177  -1.214 

Resultat af finansielle poster  -1.042  -498  -341  -956  -3.279 

Resultat før skat  18.023  10.691  16.150  10.221  -4.493 

Resultat  13.944  8.187  12.725  7.848  -5.520 

Balance

Tilgang af materielle anlægsaktiver 29.953  7.336  24.007  7.902  4.450 

Balancesum 362.363  283.693  283.971  259.608  241.641 

Egenkapital 65.838  59.218  54.159  44.879  36.825 

Nøgletal

Forrentning af egenkapital 24% 15% 28% 21% -

Soliditetsgrad 18% 21% 19% 17% 15%

Antal medarbejdere 369 356 313 251 273

JORTON præsterede i 2017 at fortsætte den positive udvikling i aktivitetsniveauet fra tidligere år.

Væksten på både aktivitetsniveau og indtjening er resultatet af en strategisk indsats, hvor der er fokus på at 
udvikle de enkelte regionskontorer med hensyntagen til den aktuelle markedssituation for regionen.
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Der er fart over feltet hos JORTONs Aalborgafdeling. De har de seneste år udvidet og udvik-
let afdelingen, så den i dag er en væsentlig spiller i det aalborgensiske byggelandskab. Mest 
bemærkelsesværdigt er nok opbygningen af en jord- og kloakafdeling, der kan håndtere 
både små og store sager for byen og oplandet. Hvad der nu er endt som en succeshistorie 
startede dog med en uheldig byggesag.

Så gør man det da selv!
Her så alt umiddelbart ud til at køre efter planen, men så kom det frem, at en god partner 
med ansvar for alt kloakarbejde på den store byggesag, man var i gang med, var gået 
konkurs. Hvad gør man så i sådan en situation, som enhver bygherre og entreprenørs gruer 

for? Mikkel Skovgaard Ovesen, der siden 2016 har været afdelingschef i JORTONs Aalborg 
afdeling, valgte at håndtere den uforudsete krise på en lidt alternativ måde:

- Jeg snakkede med de andre fra afdelingen, og vi spurgte os selv, hvorfor i alverden vi ikke 
selv udførte kloakarbejdet. På den måde kunne vi jo undgå sådanne uheldige sager i frem-
tiden. Det er selvfølgeligt lettere sagt end gjort, men vi gik straks i gang med at planlægge, 
hvordan vi bedst muligt kunne integrere et kloaksegment i afdelingen og udvikle de nødven-
dige kompetencer. Da det var på plads, kastede vi os simpelthen bare ud i det, og bygherren 
på den givne sag lod os overtage al kloakeringsarbejdet, fortæller Mikkel Skovgaard Ovesen 
og fortsætter:

FUNDAMENTET FOR DEN GODE ENTREPRENØR

” Jeg går meget op i, at de 
har en god indstilling  

til arbejdet”:  
Mikkel Skovgaard Ovesen
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- Vi fik bygget vores nye jord- og kloakafdeling op på få måneder. Mange af folkene fra det 
gamle konkursbo kom ind til os, da vi jo før havde arbejdet sammen med dem og vidste, at 
de kunne deres kram. Selvom det gik hurtigt, blev slutresultatet rigtigt godt, og det gav os 
blod på tanden til fortsat at udvide den nye afdeling.

Den komplette Aalborg-entreprenør
Siden da er kompetencerne, opgaverne og maskineriet inden for kloakarbejdet langsomt 
vokset sig større, og Mikkel Skovgaard Ovesen lægger ikke skjul på hvad missionen er: - Vi 
er på vej til at blive den komplette Aalborg-entreprenør, hvor vi med en stigende egen-
produktion kan byde ind på alle mulige slags opgaver. Det er en proces, jeg finder enormt 
spændende, og det ved jeg, at vores medarbejdere også gør, da et større udvalg af opgaver 
giver flere og interessante arbejdsdage.

Fremtiden er fuld af mursten
I det hele taget er Mikkel Skovgaard Ovesen optimistisk i forhold til JORTONs fremtid i 
Aalborg og det nordjyske opland:

- Udover den spændende proces vi er i gang med angående vores kloaksegment, så er
der andre sjove og udfordrende opgaver ude i horisonten. Vores murersjak er i hvert fald
begejstrede, for vi har store murerprojekter i sigte, der hver især kræver mere end en
million mursten.

- Der er i det hele taget fart over feltet, og det har kun været muligt fordi vi som
afdeling er godt rystet sammen og støtter hinanden. Vi er jo en del af den samme familie
og det er kun i fællesskab, at vi kan opnå de bedste resultater. Med den holdånd vi har her i
afdelingen så er jeg meget rolig hvad fremtiden angår, afslutter Mikkel Skovgaard Ovesen

FUNDAMENTET FOR DEN GODE ENTREPRENØR

”Der er i det hele taget fart over feltet, og det har 
kun været muligt fordi vi som afdeling er godt rystet 
sammen og støtter hinanden. Vi er jo en del af den 
samme familie og det er kun i fællesskab, at vi kan 

opnå de bedste resultater.”  
Mikkel Skovgaard Ovesen
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DEN GODE HÅNDVÆRKER SKAL KUNNE TÆNKE SELVSTÆNDIGT

Hvad kendetegner en god håndværker? Falder man i snak med JORTONs murer-
mester Henrik Wisborg, kan man finde svaret i hans oplevelser i Tyskland efter 
murens fald. Her tog han, som så mange andre danske håndværkere, ned for 
at hjælpe til under det enorme byggeboom, der dominerede det genforenede 
Tyskland i 90’erne.

Men hvordan var det at arbejde som dansk håndværker i Tyskland? Tyskerne er jo verdens-
kendte for deres effektivitet og høje arbejdsmoral, men spørger man Henrik Wisborg stod
det ikke helt sådan til i realiteten:

- Ja tyskerne var ærligt talt ikke så effektive som jeg selv gik rundt og troede. På byggeplad-
serne kunne man se, at en dansk håndværker arbejdede lige så hurtigt som to til tre tyske
håndværkere. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de var dårligere håndværkere end os. Men 
jeg tror, at vi generelt arbejder mere selvstændigt og har en bredere håndværksfaglig viden. 
Vi kunne derfor udføre flere opgaver uden at være nødsaget til at søge assistance, fortæller han.

Den gode håndværker kan derfor ud fra Henriks oplevelser beskrives som en, der kan 
arbejde selvstændigt og har en stor værktøjskasse af faglig viden. 
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DEN GODE HÅNDVÆRKER SKAL KUNNE TÆNKE SELVSTÆNDIGT

En central del af afdelingen 
Henrik arbejdede tre år i Tyskland og var efterfølgende selvstændig, hvor han blev hyret ind 
til mange af JORTONS større projekter, indtil han i 2001 endelig blev fastansat. Året efter 
blev han formand.

Siden da har han været en central del af JORTONs Aalborgafdeling, og en vigtig brik i den 
enorme udvikling, som afdelingen har gennemgået:

- Vores omsætning er jo tidoblet siden jeg startede, og vi råder nu over rigtig mange kompe-
tencer her i huset. Det er nok en af de ting, jeg syntes har været mest spændende i min tid 
hos JORTON: At se afdelingen udvikle sig og vokse som den har her, samt være en aktiv del af 
de spændende opgaver, der ligger til grund for den vækst og det gode ry vi har fået etableret.

”Som formand og murermester har jeg fået etable-
ret et team af nogle rigtigt dygtige medarbejdere, 
hvoraf mange har været med os i mange år. Det 

skaber simpelthen bare nogle rigtigt gode resultater, 
som vi alle kan være stolte af.” Henrik Wisborg
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DEN GODE HÅNDVÆRKER SKAL KUNNE TÆNKE SELVSTÆNDIGT

Pas godt på medarbejderne
Spørger man Henrik, om der er noget han i disse år er særligt stolt over, falder svaret prompte:

- Som formand og murermester har jeg fået etableret et team af nogle rigtigt dygtige med-
arbejdere, hvoraf mange har været med os i mange år. Det skaber simpelthen bare nogle 
rigtigt gode resultater, som vi alle kan være stolte af. Vi gør også meget ud af at lave noget 
socialt sammen efter arbejde, så vi kan blive rystet lidt sammen. Det kan være, at vi tager 
ud og bowler, spiser noget mad sammen eller noget helt tredje. Har man det godt socialt, 
ja så arbejder man også bedre sammen på byggepladsen. Der kan jo være travlt og det kan 
måske virke skræmmende for en helt ny lærling eller elev at komme ud på en stor opgave, 
hvor man pludseligt skal have mange bolde i luften på en gang. Derfor skal man have nogle 

”Vores omsætning er jo tidob-
blet siden jeg startede, og vi 
råder nu over rigtig mange
kompetencer her i huset.”  

Henrik Wisborg
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DEN GODE HÅNDVÆRKER SKAL KUNNE TÆNKE SELVSTÆNDIGT

sjove aktiviteter, som man kan se frem til, der ikke lige har med det gængse arbejde at 
gøre. Bundlinjer og deadlines betyder bestemt ikke, at vi ikke skal passe ordentligt på vores 
medarbejdere. Nye som gamle.

Hold den gode kurs
I forhold til JORTONs fremtidsudsigter i Nordjylland er Henrik optimistisk og han mener, at
man blot bør holde den gode kurs:

- Jeg håber og tror, at vi fortsat vil kunne fastholde vores gode ry og holde gang i hjulene.
Derved kan vi også holde fast i vores dygtige medarbejdere, der gør det muligt for os i
fællesskab at videreudvikle afdelingens kompetencer. Ja og uden at afsløre for meget, så
venter der store nye projekter lige om hjørnet, der involverer en masse murerarbejde, hvilket
jo glæder en gammel murersvend som jeg selv, afslutter Henrik.
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DEN GODE LÆRLING

Hvilke kvaliteter bør den gode lærling besidde? Ifølge murermester Henrik Wis-
borg skal man ikke kun kigge på de faglige kvaliteter, men derimod se på personen 
bag ansøgningen og eksamenspapirerne. Den gode lærling skal nemlig være 
engageret og have lysten til at tage fat og lære nye ting.

Murermester Henrik Wisborg har ansvaret for at udvælge og ansætte den kommende 
generation af murere i JORTONs Alborgafdeling. Derfor har han naturligvis også ansvaret for 
at få de bedste lærlinge ind hos JORTON. Men hvilke kvaliteter går Henrik Wisborg efter, når 
JORTON skal have nye lærlinge. Den erfarne murermester har ikke brug for meget betænk-
ningstid for at kunne svare på det spørgsmål:

”Den nye generation af lærlinge er bestemt ikke 
ringere end i gamle dage. Tværtimod har jeg oplevet 
en jævn strøm af unge, engagerede mennesker med 
et utroligt højt fagligt niveau. Det lader til, at de er 

stolte af deres fag og har masser af gåpåmod.” 
Henrik Wisborg
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DEN GODE LÆRLING

- De skal have en god indstilling til arbejdet. Kan de stå tidligt op om morgenen og møde ind 
med et højt humør, uden at være bange for at tage fat og få jord under neglene, ja så mener 
jeg, at vi har fundamentet til en rigtigt god murer, forklarer Henrik Wisborg og uddyber:

- Med den rette indstilling så skal de jo nok lære håndværket med tiden. Den bedste træning 
er nu engang at komme ud på byggepladsen og prøve kræfter med de mange opgaver 
vi eksempelvis som murere står overfor. En god attitude og indstilling til arbejdet er ikke 
noget, man bare lige lærer, men det faglige skal vi nok få på plads. Derfor skal vi jo kigge på 
personen bag ansøgningerne og eksamensbeviset.

Henrik Wisborg er i det hele taget godt tilfreds med de mange unge mennesker, som søger
ind hos JORTON:

- Den nye generation af lærlinge er bestemt ikke ringere end i gamle dage. Tværtimod har jeg 
oplevet en jævn strøm af unge, engagerede mennesker med et utroligt højt fagligt niveau. Det 
lader til, at de er stolte af deres fag og har masser af gåpåmod. Vi har haft flere lærlinge, som 
har været med til DM i Skills. Vi ser også, at kvinderne kommer på banen i forhold til nogle 
af de typisk mandsdominerede håndværksdiscipliner. Eksempelvis får vi snart en kvindelig 
murerlærling ind her i afdelingen, som forhåbentligt kommer til at stå som en god rollemodel 
for andre unge kvinder, der overvejer at gå ind i murerfaget, fortæller Henrik Wisborg.
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DEN GODE LÆRLING
Man skal rystes sammen
Henrik Wisborg går også op i at de nye lærlinge bliver en del af det sociale fællesskab i JOR-
TON. Lærlingene kommer tit ind i arbejdssjaks, hvor folk har kendt hinanden igennem mange 
år. For at man skal føle sig velkommen og som en del af fællesskabet, er det derfor vigtigt at 
have nogle sociale aktiviteter, hvor alle medarbejderne kan blive rystet sammen.
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FØLTE SIG VELKOMMEN

En stor appetit på udfordringer og en høj arbejdsmoral sikrede Mie en plads i 
JORTONs Aalborgafdeling

Læger og kommunen havde ytret at førtidspension måske kunne komme på tale for Mie 
Lindskou, efter et hårdt sygdomsforløb. Men hvor nogle måske havde takket gladeligt ja til 
tilbuddet, var Mies svar kort og kontant: Nej tak! Hun havde et mål, og det var at fortsætte 
med at arbejde, koste hvad det ville. Det resulterede i, at hun sendte en ansøgning til 
JORTON, og i dag er Mie en essentiel del af hverdagen hos JORTONs Aalborgafdeling.

For tre år siden fik Mie Lindskou konstateret dystoni, en sygdom der kort fortalt giver 
ufrivillige spændinger i musklerne, der både er udmattende og smertefuld. Det indledte en 
længere kamp mellem kommunen og Mie:

- Fra kommunen fremlagde de muligheden om førtidspension, hvilket jeg blankt afviste. Det 
kan jo ikke passe, at et ungt menneske på dengang 28 år aldrig skulle have chancen for at 
arbejde igen. Jeg følte at jeg blev puttet ned i en kasse, hvor jeg slet ikke hørte hjemme, 
fortæller Mie og uddyber:
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FØLTE SIG VELKOMMEN
- De ville selvfølgelig bare passe på mig, men jeg vidste, at jeg både kunne og ville arbejde, 
omend på nogle andre præmisser end tidligere. Så efter en kamp med diverse rådgivere og 
hundredvis af udfyldte papirer og møder senere, blev jeg godkendt til at komme i flexjob 
i juli. Processen føltes langsommeligt, men det gik da alligevel relativt hurtigt i forhold til 
hvad andre er igennem – Det skyldtes nok, at jeg selv fandt diverse praktikforløb og havde 
en progressiv tilgang til situationen. Min drøm var stadig at arbejde fuld tid, så jeg syntes 
dengang at det var enormt hårdt at blive “dømt” til flexjob. Det føltes næsten som om, at 
min karrieredrømme brast for øjnene af mig.

Frustration over jobcenteret
Men Mie er af natur et positivt og optimistisk menneske. Så hun gik i gang med at søge 
arbejde og fandt hurtigt ud af, at der var mange arbejdsgivere der ønskede hende, også 
selvom hun ikke kunne stå til rådighed på fuld tid.

- Min ansøgning til JORTON blev faktisk skrevet i vrede og frustration over det bureaukrati-
ske system på jobcenteret, griner Mie:

- Jeg sad til et tvungent arrangement på jobcenteret, hvor jeg var frustreret over at have 
været ledig i en måned og som voksent menneske at sidde og være tvunget til at stå skole-
ret. Jeg følte ikke, at jeg havde frihed under ansvar, så i ren frustration, skrev jeg en hurtig 
ansøgning på fem minutter som jeg sendte til JORTON om en stilling som kontorassistent.

Følte sig velkommen
Ansøgningen viste sig også at blive godt modtaget af JORTON, men Mie havde allerede fået 
to andre jobtilbud, der endda var mere relevante i forhold til hendes uddannelsesbaggrund, 
der blandt andet tæller en professionsbachelor i international handel og marketing. Så 
hvorfor valgte Mie at takke ja til lige netop JORTONs jobtilbud?

- Jeg havde straks en fornemmelse af at være velkommen. Der var en god atmosfære på 
kontoret og folk var imødekommende og venlige. Det var vigtigere for mig end at jobbet 
lige umiddelbart passede til min uddannelsesbaggrund, fortæller Mie.

” Kan jeg gøre en forskel på min arbejdsplads samti-
digt med at jeg finder arbejdet spændende, ja så er 

jeg glad” Mie Lindskou
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Ikke to dage er ens
Oprindeligt bestod Mies opgaver i at scanne diverse arkiver, ordne post og andet forefal-
dende arbejde, men opgavernes karakter ændrede sig hurtigt, ligesom at hverdagene blev 
mere og mere uforudsigelige:

- Mit arbejde var i starten en anelse trivielt, men i dag har jeg ikke to arbejdsdage, der 
er ens, og det er jeg simpelthen så glad for. Det ene øjeblik laver man kaffe og gør klar 
til et møde, det andet skal man sende pakker afsted eller kaste et blik på nogle papirer 
inden de sendes ud til kunderne. Jeg elsker den uforudsigelighed der kan være på en 
helt almindelig dag, og jeg føler samtidigt at mit arbejde bliver værdsat og at det gør en 
forskel, forklarer Mie og fortsætter:

- At føle man gør en forskel på arbejdet og glæden ved at have nogle gode kolleger har 
også været grunden til at jeg nu kan arbejde 20 timer om ugen, fremfor de 15 jeg startede 
ud med. Økonomisk har det ikke betydet noget, da en flexjobber får nogenlunde det 
samme hvad end man arbejder 10, 15 eller 20 timer. Men jeg glæder mig til at gå på arbejde 
hver eneste dag og når jeg har fri om onsdagen, venter jeg næsten bare på at komme 
tilbage på kontoret, smiler Mie.

- Pengene er underordnet for mig. Kan jeg gøre en forskel på min arbejdsplads samtidigt 
med at jeg finder arbejdet spændende, ja så er jeg glad. Jeg føler også at mine inputs 
bliver hørt og taget seriøst. Jeg har eksempelvis snakket med ledelsen om at vi skal bruge 
min uddannelsesbaggrund noget mere, måske med fokus på JORTONs markedsudvidelse. 
Det vil jo kun komme til at gøre arbejdsdagene endnu mere alsidige og udfordrende, 
forklarer Mie og afslutter:

- Der findes da stadig dage, hvor det kan være hårdt at tage på arbejde efter en lang nat 
med smerter. Men der har ikke været noget tidspunkt, hvor jeg har fortrudt at være startet 
hos JORTON. Jeg føler virkelig, at jeg har fundet mit rette sted, og hvis helbredet blev bedre, 
ville jeg straks arbejde flere timer om ugen. Det er ikke uden grund at jeg bruger hashtagget 
#Verdensbedstejob.

FØLTE SIG VELKOMMEN
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DER ER IKKE LANGT FRA TANKE TIL HANDLING

Lars Laursen er en vaskeægte JORTON-veteran. Den rutinerede murer har været 
i virksomheden i næsten 30 år, og har i godt 20 år fungerede som arbejdsmiljøre-
præsentant hos JORTONs Aalborgafdeling. Han har på nært hold oplevet, hvordan 
arbejdsmiljøet er blevet markant forbedret hos JORTON gennem de sidste par år. 
Han er ikke i tvivl om, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt og at der ikke gås på 
kompromis med dette, uanset hvilke konsekvenser det kan få for vinderchancerne 
på en ny udbudssag.

- Der er sket meget i min tid som murer hos JORTON, og udviklingen har været positiv. Først 
og fremmest synes jeg, at vi medarbejdere bliver hørt, når vi går til ledelsen med bekymrin-

ger eller forslag til forbedringer. Samtidig er der ikke langt fra tanke til handling.Vi ser ofte at 
vores forslag rent faktisk bliver effektueret, fortæller Lars Laursen, og fortsætter:

- Det seneste eksempel er, at vi i afdelingen havde ønsket os en trappekravler. Normalt bliver 
den brugt på de store byggesager, men skal man renovere en lejlighed på femte sal, er den 
guld værd. Vi fik derfor én på en prøvetid kort efter vi havde indgivet vores ønske, og ja i 
dag har vi flere trappeløftere til at hjælpe os i hverdagen. De sparer tid, og man kan mærke i 
ryggen, at man ikke længere skal slæbe tunge sager op og ned af trapperne.

” Man investerer sig selv 100 procent for at nå 
godt i mål med en tilfreds kunde. Haster man 
fra den ene uafsluttede sag til den anden, går 

det udover fagligheden” Lars Laursen
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DER ER IKKE LANGT FRA TANKE TIL HANDLING

Videnbank samler erfaringer fra alle afdelinger
En anden vigtig faktor i forhold til arbejdsmiljøet i JORTON er en bedre videndeling, og her 
mener Lars Laursen også, at tingene har forbedret sig:

- Vi er jo en stor organisation med mange afdelinger der hver især prøver nye tiltag af, der i 
sidste ende kan forbedre arbejdssikkerheden, arbejdsbyrden og arbejdsglæden. Men kom-
munikationen mellem de forskellige afdelinger har måske haltet lidt. Derfor glæder det mig, 
at man har oprettet en videnbank, hvor vi kan se, hvilke udfordringer og tekniske løsninger 
de forskellige afdelinger arbejder på. Det vil på sigt gavne den enkelte medarbejder og 
JORTON som helhed, forklarer Lars Laursen og fortsætter:

- Videnbanken er jo også et produkt af, at vi har fået et hold af dygtige medarbejdere, der 
helliger sig at skabe et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejderne. Vores 
Aalborg arbejdsmiljøkoordinator Ingerid Jovall Rødtnes tør for eksempel gå folk på klingen, 
uanset hvor de er placeret i JORTON for at skabe en mere sikker arbejdsplads. Hun har 
personligt haft stor indvirkning på arbejdsmiljøet i vores afdeling.

Man skal følge den enkelte opgave til dørs
Det mentale arbejdsstres bliver der også taget hånd om. Også her har Lars Laursen følt, at 
medarbejdernes bekymringer er blevet taget alvorligt og ikke mindst at der er blevet handlet 
på dem. Der var eksempelvis kommet en uheldig tendens til, at den enkelte medarbejder i 
Aalborg serviceafdelingen ikke fik mulighed for at føre sine opgaver til dørs:
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- Det var en ærgerlig situation for både os håndværkere og kunderne. Er der for mange 
mand om en opgave, er det svært at placere et ansvar hvis noget går galt. Samtidigt kan 
der opstå fejl, fordi den håndværker som har haft dialogen med kunden måske må overlade 
opgaven til en anden og tredje medarbejder, hvilket øger risikoen for, at informationer går 
tabt undervejs. Dertil så giver det en fantastisk følelse at få lov at følge en opgave til dørs. 
Man investerer sig selv 100 procent for at nå godt i mål med en tilfreds kunde. Haster man 
fra den ene uafsluttede sag til den anden, går det udover fagligheden, og kan i værste fald 
stresse medarbejderne, forklarer Lars Laursen og afslutter:

- Men vi tog udfordringen op med ledelsen, og kort tid efter fandt man årsagen til proble-
met og handlede derefter. Dermed får den enkelte medarbejder i dag lov til at følge den 
enkelte opgave til dørs. Til kundernes og vores egen store glæde.
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SERVICEFORMAND MED FRIE RAMMER

Klokken er seks om morgenen og for de fleste har vækkeuret endnu ikke ringet. 
Men det gælder ikke for servicemanden Jacob Hardahl Kristensen, der allerede har 
sat sig ved skrivebordet i JORTONs afdeling i den nordjyske hovedstad Aalborg. 
Der skabes et overblik over diverse administrative opgaver, udregnes tilbud og 
meget andet, før han bevæger sig mod byggepladsen klokken 9 og dernæst skal 
håndtere de mange opgaver dagen nu byder på. Men skrivebordsopgaver klokken 
seks om morgenen generer ikke Jacob, tværtimod:

- Der er så dejligt her tidligt om morgenen, hvor man kan få dannet sig et overblik over 
dagens opgaver inden, at alle telefonerne begynder at gløde og forstyrre morgenfreden, 
griner Jacob.

Tillid giver frihed
På trods af sin unge alder er Jacob en erfaren håndværker, der blev færdiguddannet som 
murer i 2006. Ikke mange år efter blev han selvstændig, indtil han i 2016 påbegyndte sin 
karriere hos JORTON.

- Jeg elskede at være selvstændig takket være den frihed det indebar, men der er jo en 
del usikkerhed omkring det liv, særligt når man har en familie at forsørge, forklarer Jacob 
og fortsætter:

- Derfor var det en fantastisk mulighed at starte hos JORTON. Der blev allerede til min 
jobsamtale sagt, at hvis jeg passede mit arbejde ordentligt, jamen så ville jeg kunne 
arbejde under frie rammer. Det har betydet meget, at jeg stadig har den frihed jeg holdt så 
meget af om selvstændig, samtidigt med at man nu arbejder under nogle trygge rammer.
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Nye udfordringer
Der er mange forskellige opgaver for en serviceformand i JORTON og for Jacob er det 
bestemt ingen undtagelse:

- Der er aldrig to ens dage. Men nye opgaver og udfordringer er jo netop det, der gør, at 
man ser frem til at gå på arbejde. Det kan selvfølgelig godt give sved på panden når man 
står overfor noget helt nyt, men så er det jo bare at huske på, at man har et stort team af 
erfarne folk bag sig, fortæller Jacob.

- Vi har eksempelvis for nyligt lavet otte ladestationer ved de nordjyske motorveje nær 
Aalborg. Det var jeg måske en anelse på udebane i forhold til min baggrund som murer, 

men det var spændende at prøve noget nyt og som sagt står der jo et erfarent sjak bag 
mig. Slutresultatet blev da også rigtigt godt og både vi og kunden var glade.

”Vi arbejder ikke kun for de store”
Spørger man Jacob om han har nogle ønsker for det kommende år i JORTON, så svarer 
han prompte:

- Jeg håber at kendskabet til vores opgavekompetencer her i Nordjylland udvides. 
Mange tror, at vi i JORTON kun tager de helt store opgaver, hvilket jo ikke er tilfældet. 
Vi arbejder ikke kun for de store og er meget skarpe på de helt små serviceopgaver, som 
eksempelvis involverer kloak og murerarbejde.

” Mange tror at vi i JORTON kun tager de helt 
store opgaver, hvilket jo ikke er tilfældet. Vi 
arbejder ikke kun for de store og er meget 

skarpe på de helt små serviceopgaver” Jacob 
Hardahl Kristensen
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ET GODT ARBEJDSMILJØ HANDLER OM MERE END SIKKERHED

Hvordan skaber man en byggeplads, der tager højde for medarbejdernes sikkerhed 
uden, at det hindrer dem i at udføre deres arbejde bedst muligt. Svaret ligger i en 
effektiv videndeling, men også at de arbejdsmiljøansvarlige personligt tager ud på 
byggepladserne, og oplever håndværkernes hverdag på nært hold. 

Der er måske en fordom om, at de, der har ansvaret for sikkerhed, bare sidder bag et skri-
vebord og udstikker direktiver. Intentionerne er gode, men direktiverne eller vejledningerne 
bliver hverken læst eller udformet til at passe ind i byggepladsens daglige arbejdsrutiner.

Denne fordom har Stine Kongsted Andersen og Ingerid Jovall Rødtnes formået at gøre op 
med. De kan bedst beskrives som JORTONs arbejdsmiljø- og sikkerheds strike team, da de 
begge tager ud på byggepladserne så ofte som muligt, for sammen med medarbejderne at 
finde frem til løsninger, der ikke barer skaber en mere sikker byggeplads men også en mere 
effektiv byggeplads. For de to ting er bestemt ikke hinandens modsætninger.

 - Det handler om, at vi skal være synlige og ikke fremstå som nogle papirnussere, der sidder 
fra et fjernt kontor og kommanderer 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, forklarer 
Ingerid, der er Arbejdsmiljøkoordinator hos JORTON Region Nord.

”Vi gør også vores for at prikke til de gamle måder at gøre tingene på”
For at styrke sikkerheden yderligere udvalgte man for godt et år siden arbejdsmiljørepræsen-
tanter i hver eneste afdeling i JORTON. De har sammen med de enkelte afdelingsledere haft 
ansvar for at effektuere nye sikkerhedsforanstaltninger, og de har fungeret som et direkte 
bindeled mellem Ingerid og Stine og alle medarbejderne ude på byggepladserne: 
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- Det har fungeret utroligt godt med udvælgelsen af arbejdsmiljørepræsentanterne. Selvom
vi forsøger at være til stede på byggepladserne så ofte som muligt, kan vi ikke være alle 
steder på en gang. Derfor er det fantastisk med en person, der hurtigt kan implementere 
nye sikkerhedstiltag, og som samtidigt altid står klar til at tage imod inputs fra alle kollega-
erne, som så hurtigt kan videregives til os, forklarer Stine, der er arbejdsmiljøkoordinator ved 
JORTONs hovedkontor.

- Det kendetegner i det hele taget vores arbejde. Vi lader alle medarbejderne komme til orde 
med forslag og ideer, for man følger jo gerne nye direktioner, hvis man selv har været med 
til at udforme dem, griner Ingerid og fortsætter:

- Men vi gør også vores for at prikke til de gamle måder at gøre tingene på. Bare fordi man 
altid har gjort tingene på en bestemt måde, betyder det ikke, at det er den bedste eller eneste 
måde. Støder man på forklaringen ”Jamen sådan har vi altid gjort” er det tit et tegn på, at vi 
her i dialog med medarbejderne kan nå frem til en bedre løsning til sjakkets fælles bedste.

Ny viden deles på tværs af afdelinger
Som en landsdækkende entreprenør ser man mange innovative løsninger og tiltag hos de 
enkelte regionale afdelinger i JORTON. Derfor har man oprettet en digital vidensbank, hvor alle 
afdelingerne kan dele deres erfaringer med hinanden. På den måde kan nye løsningsmodeller 
hurtigt sive ned gennem organisationen, og det har allerede nu givet gode resultater:

- Vi havde eksempelvis en udfordring med en opmuring, hvor der var kommet et påbud om 
nedstyrtningsfare. Her lavede vi et simpelt, men effektivt rækværk, der kunne flyttes fra sted 
til sted. Det var derfor en både sikker og enkel løsning, med en klar økonomisk fordel. Det 
sørgede jeg for hurtigt kom ud i vores videnbank, og kort efter var der en anden afdeling, 
som kunne drage nytte af det, da de stod overfor samme udfordring, fortæller Stine.

- Her er det vigtigt at bide mærke i, at de rigtige løsninger med hensyn til arbejdssikkerhe-
den ikke behøver at være dyre. Når noget kan genbruges og er mobilt, er det jo gerne bil-
ligere og samtidigt til større gavn for arbejderne på pladsen, indskyder Ingerid og fortsætter:

- Men det er ikke kun de lavpraktiske løsninger, der deles i vidensbanken. Vi har sat en ny 
trappekravler på prøve i en vores afdelinger, hvor den efter forventningen skal lette med- 

”Det handler om, at vi skal være synlige og ikke 
fremstå som nogle papirnussere, der sidder fra et 
fjernt kontor og kommanderer rundt med folk. Vi 
skal ud på pladserne og indgå i dialog med alle de 
mange mennesker, der har deres daglige gang på 

byggepladsen.” Ingerid Jovall Rødtness
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arbejdernes hverdag på byggepladsen. Som vi med tiden bliver klogere på den egentlige 
effekt, kan vi dele resultaterne til de andre afdelinger, hvorved de kan afgøre, om de kan 
have nytte af sådan en investering.

Arbejdsmiljø handler om mere end sikkerhed
Selvom sikkerhed fylder meget i Ingerid og Stines hverdag, så er de udmærket klar over, at 
det gode arbejdsmiljø er en kompliceret størrelse:

- Det handler ikke kun om det fysiske og om at faldsikre samt undgå alt for tunge løft. Har 
man problemer på hjemmefronten eller en kontrovers med en kollega, så kan det have 
alvorlige konsekvenser for ens arbejdsliv. Det påvirker arbejdsindsatsen og livsglæden. 

Derfor sørger vi også for tage en snak med de forskellige medarbejdere om deres personlige 
udfordringer, og de er altid velkomne til at ringe til os, hvis de går og tumler med noget. 
Vi tager også ud på de store byggepladser hver tredje måned for at holde et evaluerings-
møde, hvor alle forhold på byggepladsen vendes, lige fra sikkerheden til de sociale forhold, 
fortæller Ingerid.

- Vi kan mærke, at det har en god effekt på medarbejderne, når de ved, at de har nogle 
som de kan tale med, især når de føler sig udkørt rent mentalt. Det er jo utroligt vigtigt at få 
talt om alle de ting, som kan rumstere inde i hovedet på os, og som påvirker vores arbejds-
indsats, uddyber Stine. 

” Det er jo utroligt vigtigt at få talt om alle de 
ting, som kan rumstere inde i hovedet på os, og 

som påvirker vores arbejdsindsats”  
Ingerid Jovall Rødtness
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Påvirker sikkerhedsindsatsen 
Spørger man duoen, hvor de største udfordringer ligger i forhold til arbejdsmiljø og sikker-
hed, falder svaret prompte:

- Det er altid en udfordring med fagenterpriser, da vi skal forholde os til en masse samar-
bejdspartnere, vi ikke selv kan vælge. Dermed kan vi heller ikke udstikke de overordnede 
retningslinjer for sikkerheden for alle på byggepladsen, da det juridisk set er bygherrens 
ansvar. Det er ikke altid en bygherre kan overskue denne opgave, så derfor gør vi selvfølge-
lig alt, hvad vi kan for at forventningsafstemme, koordinere og påvirke sikkerhedsindsatsen 
med de andre parter, og ofte går tingene jo rigtigt godt. Men det er simpelthen bare 
nemmere, når vi står med en total- eller hovedentreprise, hvor det primært er vores egne 
folk og samarbejdspartnere, vi selv har udvalgt, der er på pladsen. Det resulterer i en mere 
strømlinet, effektiv og ikke mindst sikker byggeproces, afslutter Ingerid. 
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TEGL OG BÆREDYGTIGHED GAV BEDRE BOLIGER

Grønnegården er et klassisk eksempel på et alment boligbyggeri fra 1970’erne. 
Fundamentet for nogle gode og attraktive boliger var til stede, men komplekset 
var ikke fuldt med tiden, og den overordnede tilstand af byggeriet levede ikke 
op til nutidens krav. Hasseris Boligselskab har ønsket at fremtidssikre og udvikle 
Grønnegården, og har derved bragt boligbyggeriet ind i det 21. århundrede. Med 
mere end 1.300.000 mio. mursten har JORTONs murerafdeling arbejdet på højtryk.

Bygningerne er typiske for 70’erne og fremstår som systembyggeri i to og tre etager i 
betonelementer med minimal isolering. Den overordnede situationsplan er vellykket, men 
gaderummene og de grønne rum mellem husene trænger til modernisering, ligesom de 
grønne områder mangler fornyelse og aktivitetsmuligheder for beboere i alle aldre.

Bygningernes fysiske tilstand var for ringe i forhold til dagens standard. Renoveringen har 
resulteret i en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse med varierede boligtilbud, som lever 
op til fremtidens krav for energi og som skaber smuk arkitektur og identitet både i bebyg-
gelsen og udadtil mod omgivelserne.

Renoveringen bestod af 492 boliger i henholdsvis to og tre etagers blokke med nye isolerede 
facadeelementer, hvoraf klimaskærm på bebyggelsen primært er tegl og facadebeklædning i 
træ. I alt er der brugt 1.300.000 sten til byggeriet, hvilket både har glædet JORTONs murere 
og givet dem sved på panden. Taget er udført i stålplader, vinduer og døre i træ/alu og 
altaner og trapper i stål.
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30% af lejlighederne er ombygget til tilgængelighedsboliger og de 48 lejligheder har fået 
adgang via nye elevatorer.

Indvendigt er der etableret nye badeværelser m.v.

Ved facadeopmuring er der anvendt stillads med samlet overdækning til 48 meter. Fuld jord, 
terræn og kloak.

Bemanding
20 murersvende, fire betonsvende, to lærlinge samt syv underentreprenører.

”Vores murersjak var virkelig begejstrede for denne 
opgave. Størrelsen og kompleksiteten gav dem 
mulighed for at vise, hvilket stof de er gjort af”  

Mikkel Skovgaard Ovesen.
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Renoveringen af 419 boliger beliggende på Fyrkildevej i Aalborg Øst har givet et 
enormt løft for hele området. Arkitektonisk springer særligt de flotte facader i 
øjnene, hvor kombinationen af mursten og træ spiller flot sammen. Indvendigt 
har udskiftningen af køkkener, badeværelser, installationer og gulve, resulteret i 
lejligheder, der leverer de bedst tænkelige rammer for beboerne.

Det var en af de helt store sager som JORTON engagerede sig i, da Himmerland Boligfor-
ening afd. 52 på Fyrkildevej i Aalborg Øst skulle renoveres. Både indvendigt og udvendigt 
skulle JORTON udføre en total transformation. Der er ikke mange ligheder mellem de gamle 
og nye lejlighedskomplekser, hvilket er til stor glæde for beboerne, der i praksis har fået helt 
nye og moderne boliger.

Boligerne er af varierende størrelser, fordelt i 32 blokke, og 88 opgange med 12 forskellige 
opgangstyper. Blokkene er i to etager med dertilhørende kælder. Af de 419 lejligheder er 
37 lejligheder etableret i to plan. Desuden har vi tilbygget seks lejligheder med et mindre 
erhvervsareal.

Alle facader på blokkene er blevet skiftet til præfabrikerede facadeelementer i træ med 
formur af mursten i kombination med træbeklædning. Det giver facaderne et flot varieret og 
organisk udtryk. I de enkelte lejligheder har vi udskiftet køkkener, badeværelser, installatio-
ner og gulve. 
Alle boliger har fået eget ventilationsanlæg, og som følge heraf er der kommet områder 
i boligen med nedsænkede lofter. Hertil er alle udearealer blevet renoveret og terrænet 
bearbejdet sådan, at størstedelen af lejlighederne i stueetagerne har niveaufri adgang.

De eksisterende blokke var opført i beton med bærende skillevægge. De gamle facadeele-
menter er blevet demonteret, hvorefter der er blevet etableret nye tidssvarende ydervægge. 
Disse ydervægge er blevet opført med træskellet som bagmur, indvendigt beklædt med gips 
eller fibe gips og udvendigt har JORTON anvendt en blanding af træbeklædning og blankt 
murværk.
Tagpappet på blokkene blev renoveret, og eksisterende valme i gavle blev erstattet af nye 
spær og gavlopbygning. På nogle blokke har vi fjernet dele af eksisterende gitterspær og 
udført nye ensidigt hældende tage med tagpap. 

Der er blevet lavet mindre tilbygninger i form af vindfang ved en stor del af opgangene. Ved 
ændrede indgange/trappeopgange in-situstøbtes dækadskillelsen mod kælderen. Eksiste-
rende betontrapper blev nedbrudt og nye ligeløbstrapper blev etableret. 

Renoveringen indgår i en helhedsplan for de mere end 1.000 boliger på Blåkildevej, Fyrkilde-
vej og Ravnkildevej, som går under betegnelsen Kildeparken 2020, der har et budget på 1,5 
mia. kr.

Bemanding
30-40 medarbejdere under processen.
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HENSYN TIL NUTIDEN OG OLDTIDENS BEBOERE

Himmerland Boligforenings Afd. 50 på Ravnkildevej gennemgår en fin transforme-
ring i tråd med afdelinger som Fyrkildevej. I alt skal 71 huse og udearealer fordelt 
i fem klynger renoveres. Sagen er en anelse speciel, da der ikke alene skal tages 
hensyn til nutidens beboere, men også oldtidens.

Foruden renoveringen og transformationen af de 71 gårdhavehuse, indgår friarealerne og 
adgangsforhold til området i planlægningen. Gårdhavehusene bliver nedbrudt og der opfø-
res helt nye boliger på de eksisterende sokler. Der udføres nye terrændæk, nye bagmure og 
skillevægge i letklinkebeton, skalmuring, fliseklinkearbejde i badeværelser og toiletter. Hertil 
installeres der helt nyt inventar i køkkener og badeværelser. Desuden etableres nye kloakker. 

Alle udenomsarealer fornyes med belægninger og grønne arealer, herunder udgravning og 
bortkørsel af jord.

Dele af Ravkildevej er bygget oven på en boplads fra jernalderen. Der skal derfor ikke kun 
tages hensyn til de nuværende beboere og de ”ældre”. Der er områder, hvor JORTON skal 
træde meget varsomt, og hvor gravearbejdet skal foregå meget forsigtigt af arkæologiske 
hensyn. Det kan medføre forsinkelser, men i tilgift kan det jo også resultere i opdagelsen af 
nogle fortidsminder. 

Bemanding
Syv murersvende, fem betonsvende, 10 jord- og kloakarbejdere samt ni underentreprenører.
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AT SKABE DE BEDSTE RAMMER FOR FREMTIDENS HOSPITAL

Region Nordjylland bygger et cirka 170.000 m2 stort universitetshospital inklusive 
Serviceby i Aalborg Øst. Byggeriet gør det muligt at samle hovedparten af de funk-
tioner, som i dag er på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger skal dog 
fortsat bruges en årrække, idet der blandt andet skal være ambulante funktioner i 
Medicinerhuset og Onkologibygningen.

Efter en afholdt licitation på byggepladsentreprisen i maj 2015 blev JORTON A/S valgt som 
entreprenør på byggepladsentreprisen. Dette omfatter en række ydelser i forbindelse med 
etablering og drift af byggepladsen. Her er det JORTONs ansvar at få byggepladsen til at 
fungere optimalt for alle igangværende aktører på pladsen, hvilket ikke siger så lidt når der 
skal bygges et 170.000 m2 stort og højtspecialiseret hospital. 

Blandt ydelserne er:

- byggepladsanstilling, herunder skurby mv.

- vagt- og portnerfunktion 

- stilladser, lift og materialehejs samt strukturerings- og koordineringsarbejder

- etablering og drift af ind- og udvendige fælles adgangsarealer

- servicefaciliteter til håndværkere 

- oplagspladser 

- affaldshåndtering 

- vinterforanstaltninger
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For at nå godt i mål med et projekt, der har så mange aktører og en så stor kompleksitet, 
er planlægning og en god i dialog altafgørende. Netop dette er blandt JORTONs spidskom-
petencer, og man ser frem til fortsat at bidrage til opførelsen af et hospital, der vil blive et 
fyrtårn i Region Nordjyllands sygehusvæsen.

Bemanding
20-25 medarbejdere fordelt mellem funktionærer samt timelønnede. I alt for byggesagen 
forventes en bemanding på 800 personer.
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BOLIGFORENING FIK TIDSSVARENDE BADEVÆRELSER

Badeværelset er et af husets vigtigste rum, men i mange ældre lejlighedskomplek-
ser er badeværelserne ofte udslidte og udtjente. Derfor valgte Vivaboligs afd. 3 en 
omfattende gennemrenovering af de 130 eksisterende badeværelser med JORTON 
som totalentreprenør.

JORTON har stået for renoveringen af 130 badeværelser, samt en omfattende miljøsanering og 
nedbrydning i to boligblokke fra 1940-50’erne. Boligerne er over en årrække blevet renoveret 
med nye isolerede gavle, renoverede altaner, nye tage, facade isolerede mellembygninger 
og vinduer. Men nu var turen langt om længe kommet til badeværelserne. JORTONs arbejde 
bestod i at opføre nye lofter, lægge slidlag og puds samt sætte fliser på alle vægge og klinker 
på gulve. Hertil har JORTON stået for alle installationer og sanitet samt opsat nyt inventar og 

ventilation. Hertil har vi udskiftet vandinstallationer og udført en partiel ombygning af tagrum 
for nye ventilationsanlæg. JORTON har til denne opgave entreret med fem underentreprenører.

Under renoveringen har beboerne stadig levet i deres lejligheder, men fik stillet en badevogn 
til rådighed, så tæt på lejligheden som muligt. Hele renoveringen gennemført i et tæt 
bebygget område, med kun et lille byggepladsareal til materialer og skurby. Det har derfor 
været en opgave, der har krævet en stor logistisk fleksibilitet og planlægning, så vi i sidste 
ende har kunnet udføre opgaven hurtigt og effektivt, uden de store gener for beboerne.

Bemanding
Seks medarbejdere under byggeprocessen.
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Det gode samarbejde med Vivabolig fortsatte, og flere beboere kunne nu se 
frem til nye badeværelser. Hele renoveringen blev fordelt på to etaper hvor vi har 
renoveret 134 badeværelser i 2017 og 128 badeværelser i 2018.

Entreprisen omhandler en gennemrenovering af eksisterende badeværelser, herunder en 
omfattende miljøsanering og nedbrydning. Herunder bestod JORTONs arbejde i at opføre 
nye lofter, lægge slidlag og puds, sætte fliser på alle vægge og klinker på gulve. Hertil har 
JORTON stået for alle installationer og sanitet samt opsat nyt inventar og ventilation. Hertil 
har vi udskiftet vandinstallationer og udført en partiel ombygning af tagrum for nye ventila-
tionsanlæg. JORTON har til denne opgave entreret med fem underentreprenører.

Tidsrammen var på fem uger per opgang, der rummede 10 badeværelser fordelt på fem 
etager. Renoveringen blev fordelt på to etaper, hvor 134 badeværelser blev renoveret i 2017 
og 128 blev renoveret i 2018.

Den sidste etape blev udført i Sjællandsgade, hvor der var flere butikker i stueplan, herunder 
en stor Fakta, der skulle være i drift under hele processen.

Også her boede beboerne stadig i deres lejligheder, og også de fik stillet en badevogn til 
rådighed, så tæt på lejligheden som muligt. Igen arbejdede vi i et tætbebygget område med 
et lille byggepladsareal til materialer og skurby. Oven i dette lå byggepladsen direkte op til 
en offentlig vej.
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Bemanding
Der har i gennemsnit været 15 håndværkere beskæftiget på byggepladsen, hvoraf de ni har 
været tilknyttet underentreprenører.
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