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JORTON A/S

JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejdsløse jord- og 
betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og 
skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. 

Tiden og opgaverne er ganske anderledes end i begynd- 
elsen, men virksomhedens DNA er den samme og indehol-
der de helt klassiske dyder som godt håndværk, samar-
bejde og professionalisme.

I JORTON beskæftigede vi 489 medarbejdere i 2021, og 
vi kunne således råde 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 sam- 

arbejde med alle parter i projektet, såsom bygherre, 
arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Vi finder 
løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. 

JORTONs værdier
Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og sam-
arbejde. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet 
og byggeteknisk udvikling. Vi bygger på tillid. JORTON har 
fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed 
til bygherrer og projekter. Kvaliteten, der følger vores måde 
at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage.

JORTON – det sikre valg.
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FRA MINDRE FAGENTREPRISER  
TIL STORE TOTAL ENTREPRISELØSNINGER

Vi udfører alle former for byggeri og anlægs
opgaver – fra udførelse af mindre fagentrepriser til 
store hoved og totalentrepriser.

Ved stort set alle opgaver sætter vi en ære i at hånd tere egen-
produktionsopgaven selv. Inden for beton- og murerarbejde 
samt elementmontage har vi store kompetencer, som altid er 
med til at bidrage til en bedre gennem førelse 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.

BOLIG OG NYBYG
JORTON har gennem årene opført over 25.000 nye boliger. 
Det sker altid i tæt samarbejde og dialog med bygherrer, 
arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører.

BOLIGRENOVERING
Vi har igennem årene været med til at forny tusindvis af 
boliger og løftet hele kvarterer op på et niveau, der sikrer 
både boliger og mennesker en bedre fremtid. JORTON har 
mange års erfaring med inddragelse af beboere i forbindelse 
med forskellige typer projekter og processer.

INSTITUTIONER OG LÆRINGSMILJØ
JORTON er det oplagte professionelle valg, når offentlige 
myndigheder skal opføre sygehuse, universitetsbyggerier, 
skoler, børnehaver og plejehjem. Vi har mange års erfaring 
med at bygge offentlige institutioner, hvad enten det drejer 
sig om fag-, hoved-, stor- eller totalentrepriser.



ERHVERV
JORTON kan, som konkurrencedygtig total- eller hoved- 
entreprenør, projektere og udfører alle former for erhvervs-
byggerier i samarbejde med kunden. Har kunden sin egen 
arkitekt eller totalrådgiver, er JORTON det oplagte valg til at 
udføre eksempelvis hoved- eller råhusentreprisen.

Vi råder over meget erfarne håndværkere, som sætter 
kvaliteten i højsædet. Vores byggeproces er overskuelig og 
sikrer kunden en fordelagtig total økonomi i projektet og det 
ønskede resultat.

HÅNDVÆRK
JORTON har en fast stab af erfarne og dygtige murere, som 
bygger videre på vores over 90 år lange historie inden for 
murerfaget. Derfor er JORTON et kvalitets- og konkurrence-
mæssigt godt valg, når der skal bygges nyt eller renoveres.

BETON
JORTON har haft beton som speciale siden etableringen 
i 1932, og vores håndværkere er uovertrufne på dette 
fagområde. Referencerne er blandt de bedste og omfatter 
insitu støbning i alle former og størrelser samt glideforskal-
ling, hvor skiftende arbejdshold først stopper arbejdet, når 
konstruktionen er færdig.

Den mest enkle opskrift på beton er ingen kunst: cement, 
vand, sand og småsten blandes sammen og hærder til en 

stenhård og slidstærk konstruktion. Kunsten er at kunne 
udføre alle slags bygge- og anlægsopgaver ved hjælp af 
cementblandingen, og den kunst kan vi.

ANSVAR OG ÅBENHED
JORTON vil tage ansvar, og det gør vi bedst, når vi spiller med 
åbne kort. Beslutningerne træffer vores kompetente med- 
arbejder i høj grad ude på byggepladserne. Tæt på projektet. 

Vi har gennem årene udført alt fra hospitaler, skoler og  
boliger til en lang række af landets motorvejs- og jernbane-
broer for bare at nævne et lille udsnit af vores referencer. 

Erfaringerne med opgaverne er entydige. Jo større tillid og 
åbenhed mellem parterne, jo bedre bliver proces og resultat. 
Vi vil sammen støde på forhindringer på vejen. Vi erkender 
gerne, at tingene udvikler sig, mens vi arbejder. Derfor vil 
vi lade åbenhed, dialog og samarbejde være løftestang for 
vores høje faglige kompetence.
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FRA TEGNING TIL VIRKELIGHED 
– VEJEN MOD DEN PERFEKTE BYGNING

JORTON har gennem mange år bygget både stort 
og småt. Ved et hvert projekt har målet været at 
færdiggøre et byggeri med respekt for tidsplaner og 
budgetter. Men det har også været en mærkesag at 
udleve arkitekternes drømme og visioner. JORTON 
har som sin fremmeste prioritet at gøre arkitekternes 
tegninger til virkelighed.

Der er ikke en detalje, som er for lille. Hvert et hjørne, hver 
en runding er nøje udtænkt af arkitekterne. Målet er hver 
gang at skabe en bygning, der praktisk og æstetisk giver 
mest muligt til brugerne. Hos JORTON har man gennem 
mange år gjort det til en mærkesag at udleve arkitekternes 
visioner. Den model og de tegninger, der afleveres, er, hvad 
der skal bygges, hverken mere eller mindre. Men desværre 
ser man tit, at flere uforudsete faktorer kan ramme et 
byggeri, der fordyrer projektet hvilket betyder, at der må gås 
på kompromis med de oprindelige arkitektoniske visioner. 

Det tjener på langt sigt hverken bygherren, arkitekterne 
eller brugerne. Men hvordan undgår man at havne i 
sådanne problemer?

EN TIDLIG DIALOG
Søren Jungersen er regionschef for JORTONs aarhusianske 
afdeling og har efter 20 år i byggebranchen set, hvordan 
kommunikation er en af de vigtigste grundpiller i et 
vellykket byggeprojekt:

- Ethvert byggeprojekt består jo af mange parter, der i  
fællesskab må arbejde sammen mod den bedst mulige 
løsning. Vi gør derfor i JORTON en dyd ud af at føre en tæt 
dialog med vores partnere og kunder. Vi ønsker at møde 

dem i øjenhøjde og rådgive dem så tidligt i processen som 
muligt. Desto tidligere vi lærer bygherren og arkitekternes 
præcise ønsker at kende, desto hurtigere og bedre kan vi 
levere det færdige projekt til den budgetterede pris.

- Jeg plejer at sige, at vi har ét telefonnummer hos JORTON. 
Det betyder, at du får en kontaktperson, der personligt 
sørger for, at dit projekt bliver ført ordentligt til dørs, og 
som samtidig er en person, du altid kan få fat i. Det er 
bestemt også noget, der letter den fælles dialog mellem os 
og vores kunder, indskyder Claus Halkjær Rasmussen, der er 
projektleder i JORTON.

PLANLÆGNING, TILLID OG EGENPRODUKTION
Økonomien spiller også en afgørende rolle. Løber tingene 
løbsk, ender man med uheldige kompromiser. Her har Ernst 
Hansen som serviceleder en vigtig rolle. Han står nemlig 
for, at de rette materialer indkøbes til den rette pris. Det er 
oftest i indkøbsfasen, at der kan opstå ærgerlige fordyrelser. 
Her er det vigtigt med et roligt overblik og et godt forhold 
til sine leverandører. Tillid og respekt er vigtigt, hvis ikke 
materialepriserne skal løbe løbsk:

- Der skal skabes overblik over alle de materialer, der skal 
købes ind. Planlægning er her nøglen til succes, ja jeg vil 
mene, at man kan planlægge sig ud af de fleste udfordringer 
på byggepladsen. Det gælder jo om hverken at stå med et 
overskud eller et underskud, da det igen kan skrue prisen 
op. Samtidigt kræver det nogle gode samarbejdspartnere, 
som man har tillid til, fortæller Ernst og fortsætter:



- At vi har en stor egenproduktion, det betyder naturligvis 
også, at vi kan levere de ønskede ydelser billigere og til hver 
en tid kan stå på mål for kvaliteten. 

NYE TALENTER
Som en gammel spiller i byggebranchen har JORTON 
opbygget en uundværlig erfaring inden for byggeri og 
anlæg. Men man har samtidigt sørget for at tiltrække nye 
unge talenter for også i fremtiden at kunne levere byggeri af 
højeste kvalitet. En af dem er JORTONs nyeste projektleder, 
den nyuddannede bygningsingeniør Anders Hougaard 
Jensen. Han mener, at en af JORTONs styrker ligger i, at de 
enkelte medarbejdere får lov at følge projekterne til dørs:

- Jeg har besøgt mange firmaer, hvor folk med min uddan-
nelse og kompetencer bare bliver brugt som en ressource, 

man frit kan flytte rundt i virksomheden. Det kan betyde, 
at man hopper fra opgave til opgave uden at få lov til at 
følge det enkelte projekt til vejs ende. Men her får man lov 
til at følge opgaverne til dørs. Det giver en stor tilfredsstil-
lelse at være med fra starten på et byggeprojekt og være 
med til at løse de udfordringer, der opstår undervejs, for 
til sidst at kunne se et færdigt byggeri skyde op, som man 
kan være stolt af.

At skabe den perfekte bygning, der stiller både bygherren 
og arkitekter tilfredse, bygger derfor hverken på held 
eller tilfældigheder. Det kræver derimod en tæt dialog, 
en grundig planlægning og ikke mindst arbejdsteams, der 
rummer erfaring og nye talenter. Alt sammen noget som 
JORTON har forfinet gennem mange år som entreprenør i 
den danske byggebranche.
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GDIII – ÆLDREBOLIGER, DJURSLAND

JORTON har for Boligselskabet B45 udført 32 ældrevenlige familieboliger som totalentreprise med Arkikon som arkitekt- og 
ingeniørrådgiver. Byggeriet påbegyndtes uge 43 i 2017 og blev afleveret den 17. december 2018.

Der er således etableret 32 boliger fordelt i to blokke i to etager. I hver blok er der adgang til 1. sal via elevator og der er 
udført en altangang i en bredde på 2,4 m med mulighed for elkørestole, som kan parkeres og oplades ud for de enkelte 
boliger. I forhold til udenomsarealet er der etableret P-pladser med nem adgang som ”skrå” parkering med brede P-båse 
og mulighed for parkering tæt på egen bolig. Der er 28 2½-værelses- og fire 2-værelsesboliger, med stue/køkken/ alrum, 
soveværelse og værelse. I stueetagen er der tilhørende terrasse, som afgrænses med hæk. På 1. sal monteres altaner.

"Boligselskabet B45 kan hermed bekræfte, at JORTON A/S som 
totalentreprenør på ovenstående sag har løftet opgaven på til-
fredsstillende vis, hvor koordinering og drøftelser af tekniske 

løsninger mellem bygherrens rådgiver og JORTONs egen arkitekt 
og ingeniør har bygget på et godt og åbent samarbejde igennem 

hele byggeprocessen."

Bjarne Bøhl Pedersen
Driftchef, B45



TRADIUM COLLEGE

JORTON har for Tradium opført nyt skolehjem (elevhotel) til studerende og kursister. Der er 60 to-personers værelser med 
bad og toilet. Opgaven er gennemført i hovedentreprise. Morten Mosekjær Schrøder er bygningskonstruktør og ansat hos 
Tradium under drift- og vedligehold. Han har været en aktiv del af byggeriet af Tradiums Elevhotel i Randers, blandt andet 
som medlem af den arkitekt- og ingeniørgruppe, der har lagt fundamentet for hele byggeprocessen.

Ser man på elevhotellet i dag, er der ikke tvivl om, at Randers og Tradium har fået et flot byggeri, der tjener en vigtig funk-
tion. Men hvordan var byggeprocessen og samarbejdet med JORTON?

"Jeg synes, at vi overordnet set har haft et rigtigt godt samar-
bejde med JORTON. På en stor sag som denne er det først og 

fremmest vigtigt, at man lytter til hinanden. Der er mange inter-
essenter og parter, der alle skal få enderne til at mødes. Netop 

det at lytte og ikke at anskue tingene for firkantet er noget, der 
har kendetegnet JORTONS tilgang til dette projekt."

Morten Mosekjær Schrøder 
Bygherrerepræsentant for Tradium
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STERILCENTRAL

Regionshospitalet Randers skulle udvide sin produktionskapacitet for sterile formål og valgte at udvide med en ny 1.200 m2 
stor sterilcentral.
- Det er en spændende sag. Det er jo i realiteten en sundhedsfabrik, vi skal bygge. Det bliver et højeffektivt maskineri, der tjener 
et meget vigtigt formål i et moderne hospital. Da vi har med en sterilcentral at gøre, er der også nogle helt særlige krav til 
ventilationssystemerne. Alt udefrakommende luft skal renses af særlige filtre og de mindste udsving i alt fra temperaturer til CO2 
niveau skal måles af avancerede elektroniske systemer. Mens vi bygger, er det også vigtigt, at alt holdes så rent som muligt. Det 
kræver jo, at folkene på pladsen tager særligt hensyn, fortæller Søren Jungersen, regionschef i JORTON Region Midt.

UNDERGRUND DER IKKE SAMARBEJDER
Man skal derfor holde tungen lige i munden. Der er ikke plads til fejltagelser, når det gælder borgernes helbred. Men 
Søren Jungersen er fortrøstningsfuld: - Det er et godt team vi har omkring os, og jeg har været imponeret over det forud-
gående ingeniørarbejde. Det har også været en nødvendighed da byggegrunden er lidt speciel. Undergrunden kvælder op. 
Det betyder, at man skal holde huset nede, fordi jorden skubbes op. Man skal derfor bruge jordankre eller kvældeankre, for 
at kunne holde huset på plads. Det er derfor en sag, som har en række komplekse elementer i sig. Men det er jo også lige 
netop det, som gør sagen så spændende.

LOKAL FORANKRING SKABER RESULTATER
- Foruden at det er en spændende sag som kommer borgerne i Randers til gode, så er det også et tydeligt tegn på, at 
JORTONs overordnede strategi om lokal forankring og fælles retning er lykkes. At vi har vundet denne sag, skyldes i høj grad, 
at vi har kendskab til de lokale forhold. I Randers har vi jo lokale folk, der har mulighed for at trække på ressourcer fra hele 
JORTON, hvilket gør os i stand til at løfte de fleste opgaver, hvad end det er boligbyggerier med en helt unik arkitektur, eller 
en teknisk avanceret sterilcentral som denne vi skal til at bygge, afslutter Søren Jungersen.



SCANDIA SPORBYEN I RANDERS, OPFØRELSE AF 78 
BOLIGER I HOVEDENTREPRISE.

Det er et etagebyggeri fra to til tre etager i fem bygninger. Projektet udføres i tre etaper hvor 1. etape omfatter to af de fem 
bygninger, herunder fem rækkehuse og 16 lejligheder. Etape 2 omfatter opførelse af 20 boliger

Sporbyen Scandias historie går næsten 150 år tilbage i tiden og udgør et væsentligt element i Randersbys historie. Det har været 
vigtigt, at sjælen fra togfabrikken bevares og at der rundt omkring i Sporbyen vil være elementer, som vidner om bydelens fortid. 
Blandt andet vil sporene, som har båret togvogne til og fra fabrikken blive liggende i det grønne bånd, som skal skære gennem 
hele den kommende bydel. Byggeriet er fremtidssikret i forhold til generelt stigende vandmængder og øgede antal skybrud. 
Dette sker ved etablering af klimasikring i området i form af LAR-bassiner (Lokal Afledning af Regnvand), der er blandt andet 
betyder etablering af terrænarealer samt en sø til at sikre nærområdet og kloaknettet mod regnvand i forbindelse med skybrud. 
Inden påbegyndelse af Sporbyen Scandia Etape 1 er der desuden foretaget en omfattende miljøsanering af området med 
bortskaffelse af forurenet jord og etablering af ny muld. 

Materialevalget i byggeriet tager hensyn til princippet "fra vugge til vugge" med tanke for materialernes samlede klimaaftryk 
og livscyklus. Dette blandt andet ved at vælge robuste materialer med stor slidstyrke og lang holdbarhed. Derved forlænges 
byggeriets levetid, hvilket mindsker bygningernes samlede klimaaftryk. Opmærksomhed på materialer af høj kvalitet, bidrager 
desuden til et godt indeklima og til at begrænse CO2-forbruget ved den efterfølgende drift.

Som hovedentreprenør har JORTON haft ansvaret for byggeledelse samt intern sikkerhedskoordinering.
Desuden har der under hele byggeprocessen været tilknyttet lærlinge og praktikanter til byggesagen, som led i JORTONs 
aktive deltagelse i ansvaret for kvalitetsuddannelse og anstændig jobskabelse i byggeprocessen.
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SANDKÅSVEJ

112 ungdomsboliger fordelt i fire punkthuse. Bygningerne er placeret så området får mest muligt lys med en grønning i 
midten som det centrale element. Boligerne udføres som et- og to-rumsboliger, som er placeret på hver side af en central 
korridor. Projektet udføres med kælder som indeholder fællesrum, depoter, vaskeri og cykelparkering. Der er ligeledes 
cykelparkering på terræn som er placeret i umiddelbar nærhed til indgangspartierne. Bygningerne udføres med betonbagmur 
og en mørkbrændt facadesten med solceller på ydervæggen. Hver bygning har en unik i gangarealer, cykelstativer, postkasser 
stænkplade i køkken, fliser og klinker i badeværelse. Farven changerer gradvist op gennem etagerne i byggeriet.

JORTON har god erfaring i samarbejde med bygherrer, rådgivere m.v. om bæredygtigt byggeri. Ved opførsel at punkthusene 
i Hasle er der f.eks. stort fokus på indeklima, bæredygtig energi og biodiversitet. Det gode indeklima er indtænkt gennem 
boligernes beliggenhed med optimale lysforhold samt døre og vinduer der sikrer mest muligt lys. Derudover spiller materialevalg 
også en afgørende rolle f.eks. ved valg af lydglas, der sikrer ro til studier og læsning. Alle boliger er indrettet med bambus-
gulve der med sin store slidstyrke og lange levetid er med til at sænke byggeriets samlede klimaaftryk. Ydermere er bambus 
en meget anerkendt kilde til bæredygtig produktion, idet bambus er den hurtigst voksende plante i verden og ikke kræver 
brug af pesticider eller kunstig gødning.

Et andet bæredygtigt initiativ er opsætning af solceller på punkthusenes sydvendte facader. Solcellerne opsættes i et 
dekorativt mønster og bidrager til et mindre CO2-udslip, idet solenergi i dag anses for en af de reneste og mest CO2 neutrale 
energikilde der findes. Bæredygtighed har også et socialt ben at stå på med fokus på mental sundhed og trivsel samt lige 
vilkår uanset race, køn eller handicap. Punkthusene er placeret så der skabes et naturligt fælles, grønt, opholdssted med 
træer og bi-venlige vilde blomster. Ligeledes inviterer fællesrum med køkken, tagterrasse og amfi-trappe til fællesskab og er 
et eksempel på hvordan arkitekturen kan søge at understøtte samvær og imødegår mulighed for ensomhed. 

Da alle boliger, kælder og tagterrasse har niveaufri adgang via elevator, er byggeriet også indrettet til at byde unge med 
gangbesvær og kørerstolsbrugere indenfor, ligesom det er nemt at komme rundt med barnevogn. JORTON har fokus på en 
energirigtig opstilling af skurby. Affald sorteres og håndteres i henhold til Aarhus kommunes retningslinjer. Der anvendes LED 
i al byggepladsbelysning ligesom der anvendes kaloriferer tilsluttet fjernvarme ved nødvendig råhusopvarmning.



TÆKKER HOUSE

Projektet omfatter påbygning af etager ovenpå eksisterende bebyggelse på Vesterbro Torv 1, hvor SuperBrugsen holder til. 
Bygningen vil udgøre en samlet etagebebyggelse på otte etager med 33 boliger og erhverv i stueetagen.

Byggeriet udføres med en insitu støbt kælder og stueetage. 1. - 5. etage udføres i betonelementer, mens 6. - 7. sal udføres 
i stål. Facaden beklædes med alu-plader med "guld" belægning og store vinduespartier. På alle etager udføres der buede 
altaner med farve af "guld".

Visionen er at skabe en bygning som forbinder nabobygninger mod Vesterbro Torv og ned ad Vester Allé. Bygherre ønsker 
at møde de to eksisterende nabobygninger i en skala og i en højde der bidrager til en sammensluttende effekt for hjørnet 
som helhed og de organiske altanformer tilfører en blød overgang. For at separere lejlighederne fra hinanden og blokere 
for udsyn til naboerne er bygningsdesignet tilført adskillende sektioner der følger altanernes former i samme materiale. 
Hver lejlighed får en almindelig eller fransk altan og på taget er der både private tagterrasser og en stor fælles tagterrasse. 
Trappen er placeret i baggården for at skabe flere fælles- og friarealer og et bedre flow i lejlighederne. Strukturen for den 
eksisterende ejendom ændres ikke, da SuperBrugsen i stueetagen bibeholdes og der bygges ovenpå hjørnebygningens 
eksisterende søjle- /bjælkesystem.

Etablering af ny delikasseslagter, herunder kogerum samt kølerum og kølemontre.
Byggeriet er gennemført, mens SuperBrugsen stadig var åben for kunder.
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NYT BØRNEHUS ER BYGGET MED KYNDIG HJÆLP FRA EN 
AF JORTONS UNGE MURERTALENTER

Det nye børnehus i Langå ved Randers kan nu endeligt slå dørene op. Børnehuset er en samlet institution med plads til syv 
grupper af børn, der er fordelt på vuggestue og børnehave. Her er skabt gode rammer for børnenes udvikling i nogle af deres 
vigtigste år. Randers afdelingen er færdig med hovedentreprisen Langå børnehus, som er en moderne kvalitetsbørnehave 
med liggehal og overdækket cykelparkering. I huset indgår seks grupperum til børnehave og et grupperum til vuggestue. Der 
er indrettet et centralt krea-område og fællesrum. Yderligere er der etableret et produktionskøkken samt velfærdsrum til de 
ansatte.  En af de helt særlige detaljer, som får børnehuset til at skille sig ud, er de unikke badeværelser, hvor klinkerne skaber 
nogle fantastiske fortællinger, der kan pirre børnenes nysgerrighed og kreativitet. Bag det smukke og farverige flisearbejde 
står en lokal Skills regionsmester. Der er her tale om Patrick Gråbæk, der studerer EUD-byg på Tradium og er i lære som 
flisemurer hos JORTON. Byggeriet er udført i tråd med FNs 17 verdensmål.

"Overordnet set har byggeprocessen været god. Vi har haft byggemøder hver 14. 
dag og i det hele taget haft en tæt dialog med JORTON. Jeg syntes, at alle har taget 
og givet af et godt hjerte gennem byggeriet. Det vil sige, at alle har været villige til 
at lytte og gå på kompromis, når det har været nødvendigt. Det er ikke let at bygge 
en daginstitution, når alt både skal dimensioneres til både børn og voksne. Men fra 
JORTONs side har man lyttet til os, som de kommende brugere, og taget vores input 
seriøse, hvilket har givet et flot slutresultat. Der påhviler også brugerne et ansvar. 
Jeg har selv engageret mig i byggeriet og det har taget meget af min tid. Men det 

betyder også, at man har fingeren på pulsen og i fællesskab får skabt et byggeri, der 
rammer ens krav og ønsker. Smukt og kreativt flisearbejde."

Michael Ross, 
Dagtilbudsleder, Randers Kommune



A.P. MØLLER MAERSK 
NYT REEFER RACK, APM TERMINALS - AARHUS HAVN

Projektet omfatter værker relateret til udvidelse af kølekapaciteten med nyt Reefer Rack på APM Terminal - Århus Havn. Da 
COVID-19-pandemien fortsat påvirker leverancerne verden over, samt nye kunder og øget efterspørgsel generelt, betyder den 
nye investering, at der kan tilbydes mere fleksibilitet i forhold til både håndteringen af kølercontainerne og opbevaringen heraf. 

For fase 1 er det Nordligste Rack inklusive fundamenter, strømforsyning og belægningsarbejder. Et Reefer Rack er en 
stålkonstruktion med adgangsplatforme til at forbinde, servicere og overvåge Reefers, der er lagret i Racket. Reefers 
opbevares i tre niveauer med øverste platform niveau ca. 7m over jorden. Racket er udstyret med trapper for nem adgang 
til 2. og 3 niveau. Et belysningssystem gør det også muligt for teknikerne at arbejde sikkert på Racket om natten, og 
nødbelysningen sikrer teknikeren at kunne komme sikkert ned fra Racket i tilfælde evt. af strømsvigt eller evakuering af 
havnen. Opgaven udføres i hovedentreprise.

Efterfølgende er fase 2, 3 og 4 udført som en næsten identisk kopi af fase 1.

I forhold til kompleksitet kan nævnes 304 punktfundamenter og stor stålkonstruktion. 
JORTON har bl.a. varetaget projektledelse, byggeplads og arbejdsmiljø og sikkerhed på projektet. 

Just want to let you know that we successfully started using the rack in our opera-
tions - no issues so far! Many happy faces. Thank you for your hard work over the 

past months. We know the timeline was very tight and you have made it with small 
delay - that is just fantastic.  Again, thank you very much to all your teams, and we 

hope to go forward with the next phase in the near future! 
Inge Kateman, 

Port Designer and Consultant at Proporti
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REGIONSMESTER PATRICK GRÅBÆK SÆTTER PERSONLIGT 
PRÆG PÅ NYT BØRNEHUS I LANGÅ

Byggeriet af det nye børnehus i Langå er afsluttet. På bade-
værelset er en lokal regionsmester i gang med at skabe en 
unik løsning med farverige fliser til de børn, der fra 1. marts 
indtager det nye børnehus.

Når Langås nye børnehus åbner op til marts kan børnene 
glæde sig til at gå på opdagelse i børnehusets badeværelser, 
der alle er dekoreret med hver deres farverige fortælling.

"Et af badeværelserne er dekoreret som et hav med skibe og 
fisk, to er inspireret af luften og så er jeg også i gang med at 
lave et, der skal vise en lille bakket skov.

Det er en rigtig sjov udfordring, men det er også virkelig 
hårdt arbejde. Det kræver tålmodighed og præcision, 
men når først man har lært at skære en figur, så sidder 
det i hænderne," fortæller Patrick Gråbæk, der studerer 
EUD-byg på Tradium og er i murerlærer hos virksomheden 

JORTON. 17-årige Patrick Gråbæk er manden bag børne-
husets unikke fliser.

Sommeren 2020 vandt han regionsmesterskabet for flise- 
murer, kun et år inde i sin lærlingeperiode, og til august 
2021 er han klar til at kæmpe for titlen som Danmarksme-
ster til DM i Skills. En konkurrence for de dygtigste EUD-ele-
ver. Vinder han DM er næste skridt europa-mesterskaberne.

ET SAMARBEJDE OM EN SÆRLIG LØSNING 
Patrick Gråbæk er murerlærling ved virksomheden JORTON, 
der står for byggeriet af det nye børnehus. Det var dem, der 
kom på idéen med at lave de kreative fliser på badeværel-
serne efter Patrick Gråbæk havde vundet regionsmester- 
skaberne og demonstreret hans kunnen med tilskæring af fliser 
- den idé var både Randers Kommune og Tradium med på.



"Det med at skære motiver ud i fliserne er egentlig ikke 
en del af min uddannelse. Det er noget, man kan blive 
tilbudt, hvis ens undervisere spotter, at man har flair for 
det. Arkitekterne fik tilsendt motiver fra de sidste otte års 
Skills-konkurrencer og lavede nogle arbejdstegninger ud fra 
dem, som ledelsen i Børnehuset Langå valgte iblandt. Og så 
har jeg fået til opgave at skære dem ud. Nogle af motiverne 
er skåret i frihånd og nogle har syv skæringer. Det er rigtig 
meget for en flise, men når man kan lave dem, så kan man 
alt," fortæller Patrick Gråbæk med et glimt i øjet.

Der har været meget træning i forbindelse med mester- 
skaberne, og selvom det har været både lærerigt og spænd-
ende, savner Patrick dagligdagen på JORTONs byggepladser:

- Jeg har ikke haft så meget tid på pladsen og det savner  
jeg faktisk. Jeg har både været med ude på projekter som  
Sporbyen og Sterilcentralen i Randers. Det er fedt at være 
med til at bygge noget stort. På Sterilcentralen har jeg bl.a. 
været med til at hjælpe betonfolkene med at støbe funda-
menter. Det er sjovt at prøve lidt af hvert på et byggeri.  

Man får en helt special helhedsforståelse for byggeriet og 
de mange håndværk, der ligger bag det, fortæller Patrick.

Men selvom der er spændende at arbejde med mange 
forskellige slags håndværk, er Patrick ikke i tvivl om, at 
flisemurergerningen er hans rigtige hylde:

- Jeg har altid syntes, at det smukkeste rum man kan lave, er 
et badeværelse. Og lige netop flisehåndværket er noget, der 
kan se fantastisk ud hvis det er lavet ordentligt, men det er 
også her, at selv de mindste fejl ses tydeligt.

JORTON I DNA’ET
Men hvordan havner man som ung mand på nogle af JORTONs 
store byggesager i Randers. Hos Patrick lå det til familien:

- Min far har længe arbejdet hos JORTON, så jeg kendte jo 
virksomheden godt. Da JORTON åbnede deres afdelings-
kontor i Randers, så jeg mig nødsaget til at søge ind. Det 
gjorde jeg for lidt over et år siden og er stadig glad for den 
beslutning, afslutter Patrick.
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RADON - HVAD SKAL VI GØRE?

Flere offentlige myndigheder, kommuner og sundhedsorgani-
sationer har advaret mod forhøjede koncentrationer af radon. 
Men hvad er det nu lige radon er, hvor skadeligt er det?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, 
der siver ind i boligen fra undergrunden. Man kan hverken 
se, smage eller lugte gasarten, og den fremkalder ikke 
nogen øjeblikkelige bivirkninger. Men på sigt kan en 
længere eksponering for radon havde alvorlige følger. 
Radon i boliger er eksempelvis en medvirkende faktor i 
300 nye årlige konstateringer af lungekræft hos danskerne. 
Risikoen for lungekræft ved radonudsættelse er særligt stor 
for rygere, der er 25 gange mere udsatte end ikke-rygere. 
Desto længere man opholder sig i et hus, hvor der er 
forhøjede forekomster af radon, desto større bliver risikoen 
for at udvikle lungekræft, men det sker dog ikke over en 
dag. Det kan tage mellem 10 og 40 år fra påvirkningens 
begyndelse til, at man måske vil få konstateret lungekræft.

HVEM RAMMER DET?
Men hvem og hvor er man mest udsat for den største 
radoneksponering? Og er der grund til panik? Det kan Ernst 
Hansen, serviceleder hos JORTONs Aarhusafdeling, give svar 
på. Han har fået et kursusbevis i ”radonsikring af bolig” og 
er allerede i fuld gang med at rådgive husejere om at finde 
den bedst mulige løsning på radonproblemet. Han har på 
kort tid oplevet en stor efterspørgsel efter hans vejledning, 
en efterspørgsel som kun bliver større i fremtiden:

- Vi har en stor udfordring med radon, hvilket også er 
grunden til, at Aarhus Kommune har skrevet ud til samtlige 
kommunens husejere om, at de skal få undersøgt deres 
huse. Men vi oplever samtidigt, at der er en del misforstå-

elser om radon, dets konsekvenser og hvem det rammer, 
fortæller Ernst Hansen og fortsætter:

- Radon har eksempelvis ingen effekt, når du kommer 
op over stueplan. Det vil sige, at det hovedsageligt er 
private husejere, der er udsatte. Bor man på tredje sal i et 
boligbyggeri, så skal man bare være helt rolig. Har man til 
gengæld en villa, vil jeg på det kraftigste anbefale, at man 
får radonniveauet tjekket, men det betyder ikke, at man skal 
gå og være bange for at bo i sin bolig. Det er jo et stof, der 
tager sin effekt over mange, mange år. Så man bør tage 
sine forholdsregler i god ro og orden.

Hvad kan man så gøre?
Udfordringen med radon leder naturligvis hen til spørgs-
målet: Hvad kan man gøre ved det? Igen har Ernst Hansen 
et svar:

- Det varierer, men først og fremmest handler det om 
udluftning i boligen. Man kan indsætte et decideret radonsug 
i boligen eller installere særlige ventiler i vinduerne. Ofte kan 
en mekaniseret ventilation være den bedste løsning, da man 
derved er sikker på, at der udluftes regelmæssigt. Det er også 
vigtigt at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis 
behøver at være dyrt eller kompliceret at udføre en radon-
sikring. Når jeg er ude hos boligejere eller på institutioner, 
og skal give et tilbud på nogle konkrete løsninger er det ofte 
ganske få tiltag, der skal til før sundhedsrisikoen er minimeret.



PROFESSIONEL SERVICE UDEN BUREAUKRATISK BØVL

JORTON løser i stigende omfang små og mellemstore 
opgaver, når institutioner, virksomheder og private 
har brug for en murer til at reparere, nedbryde eller 
udvide. Med JORTONs meget erfarne håndværkere til 
rådighed, er det en sikker måde at få tingene gjort på 
en nem og økonomisk overkommelig måde. Og har 
man brug for hjælp gennem længere tid, så kan man 
få en serviceaftale med JORTON.

Kommuner, virksomheder og private kan trække på JORTONs 
erfarne håndværkere til mindre opgaver, når behovet er der. 
Det kan være vedligehold af bygningsmasser og betonover-
flader af alle slags. 

Det kan dreje sig om renovering af et enkelt badeværelse, 
ombygning af en villa eller andre småting, som vores 
håndværkere har stor erfaring med fra opgaver i meget 
større skala. 

Er der behov for det, kan offentlige eller private virksom-
heder få en fast rammeaftale, så de altid ved, hvem de skal 
ringe til for hurtigt at få den professionelle hjælp, der er 
brug for. 

Vores medarbejdere kan uden de store indledende  
øvelser og papirarbejde se på opgaven, foreslå den rigtige 
løsning og umiddelbart efter løse den. 

For kunden er der mindst muligt papirarbejde og timer 
involveret i forbindelse med opgaven, hvilket også gavner 
JORTONs mulighed for en effektiv håndtering af sagen. 

Hvis der er enighed om målet og økonomien, kan vi gå i 
gang med det samme. Nemt og ubureaukratisk.

Hvis man ringer til os, stiller vi med hele pakken af profes- 
sionelle inden for alle de områder, der er brug for. Vi har 
selv murere, men vi kan mobilisere alle faggrupper, inden  
for råhus, hvis det er nødvendigt.

"Vi ser på opgaven sammen og 
drøfter løsningen, hvorefter  

JORTON tager sig af det hele. Det 
gør det meget nemt og økono-

misk overkommeligt for os."

Jens Bruun Jensen, Ingeniør, Aarhus Kommune

"At vi har en stor egenproduktion, 
det betyder naturligvis også, at 

vi kan levere de ønskede ydelser 
billigere og til hver en tid kan stå 

på mål for kvaliteten."

Ernst Hansen, Serviceleder, JORTON
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HOVED- OG NØGLETAL

JORTON FORTSÆTTER DE GODE RESULTATER 

JORTON præsterer en fortsat positiv udvikling. En øget 
omsætning i JORTON er resultatet af flere års målrettet 
indsats, inddragelse af medarbejderne på alle niveauer  
og fokus på kundetilfredshed, salg og projektstyring. 

TILFREDSE KUNDER ØGER OMSÆTNINGEN
I JORTON har vi konstant fokus på kundernes tilfredshed. Vi har 
løbende hentet inspiration til forbedringer gennem kunde- 
dialog, og vi har korrigeret, hvor det har tilført kunderne værdi.

JORTON A/S (TKR). 2020 2019 2018 2017 2016

Indtjening

Årets produktion til salgsværdi  1.108.514  1.021.802  940.626  777.188  699.630 

Heraf egenproduktion til salgsværdi  670.090  646.978  559.009  457.540  417.910 

Resultat af primæar drift  29.442  23.770  23.200  19.065  11.189 

Resultat af finansielle poster  -486  -343  -214  -1.042  -498 

Resultat før skat  28.956  23.427  22.986  18.023  10.691 

Resultat  22.323  17.355  18.203  13.944  8.187 

Balance

Tilgang af materielle anlægsaktiver  30.351  19.891  38.002  29.953  7.336 

Balancesum  409.815  358.824  329.086  362.363  283.693 

Egenkapital  108.719  91.396  79.041  65.838  59.218 

Nøgletal

Resultatgrad før SKAT 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,5%

Resultatgrad efter SKAT 2,0% 1,7% 1,9% 1,8% 1,2%

Likviditetsgrad 128,1% 119,6% 119,8% 116,3% 138,0%

Forrentning af egenkapital 24% 22% 28% 24% 15%

Soliditetsgrad 27% 25% 24% 18% 21%



REGION MIDT / ENTREPRISE- OG SERVICEAFDELING

JORTON ER ISOCERTIFICERET
JORTON er kvalitetscertificeret i henhold til DS/ISO 9001 og 
er blevet yderligere certificeret inden for Miljø - DS/EN ISO 
14001: 2015 samt Arbejdsmiljø - DS/EN ISO 45001: 2018. 
For JORTON er det en selvfølge, at vi leverer en konsistent 
og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en organisation, 
hvor kvalitetsstyring indgår som en naturlig del af samtlige 
processer og medarbejdernes hverdag. Kvalitet er en 
integreret del af JORTONs kultur, og alle led i organisationen 
er bevidste om vores kvalitetsmål. Vi forpligter os til løbende 
forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af 
processer, som har indflydelse på kvaliteten af vores arbejde. 

BÆREDYGTIGHED / FNS VERDENSMÅL
Klimabevidsthed og bæredygtighed kræver helhedstænk-
ning og det ved vi i JORTON. Derfor er det vores strategiske 
mål at levere holdbare løsninger med opmærksomhed på 
både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. 
JORTON har udgivet sin første bæredygtighedsrapport og 
næste er på vej. Heri indgår bl.a. vores tre konkrete målsæt-
ninger. Vi har vurderet vores samfundspåvirkning med FNs 
17 Verdensmål som rettesnor. På baggrund af den vurdering  

og i overensstemmelse med vores værdier og vision, fokuser- 
er vi på tre prioriteter inden for bæredygtighed gennem:

1. At sætte medarbejderne først. Vi arbejder altid på at 
forbedre sikkerheden på vores arbejdsplads og samtidig 
stræber vi efter, at både det fysiske, men også psykiske 
arbejdsmiljø er i top. Vi er her stolte af, at ulykkesfrekvensen 
fra 2019 til 2020 er faldet med 47%.

2. At sætte et grønnere fodaftryk i byggeriet. Det vil sige, 
at vi skal energioptimere vores egen forretning. Det har vi 
formået at gøre ved at reducere vores samlede udledning af 
drivhusgasser med 24% i 2021. Hertil har vi uddannet mange 
nye DGNB-konsulenter og vores ISO 9001, ISO 14001 og ISO 
45001-certificeringer betyder, at vi har de rigtige kompe- 
tencer til at løfte store bæredygtige byggeprojekter.

3. At fremme en god forretningsetik. Vi har en nultolerance 
overfor korruption, og vil sikre fair konkurrencevilkår for alle. 
Det betyder, at vi har indarbejdet en nultolerancepolitik i 
vores ledelsessystem og briefet alle relevante medarbejdere 
om vores etiske regelsæt og interne retningslinjer.
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BÆREDYGTIGHED I JORTON

Klimabevidsthed og bæredygtighed kræver helhedstænkning 
og det ved vi i JORTON. Derfor er det vores strategiske mål at 
levere holdbare løsninger med opmærksomhed på både miljø-
mæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Det ses bl.a. ved, 
at JORTON aktivt er gået ind i arbejdet med FNs 17 verdensmål 
med særlig fokus på mål 3, mål 8, mål 12 og mål 17.

Ansvarlig produktion og forbrug og bæredygtig vækst
Med udgangspunkt i JORTONs certificeringer indenfor 
ISO 9001 kvalitetsledelse og ISO 14001 miljøledelse, har vi 
etableret en strategisk struktur, der sikrer kvaliteten af vores 
miljømæssige tiltag. Som led i miljøcertificeringen har JORTON 
identificeret tre miljømål, der sætter særligt fokus på hhv. 
diesel- og energiforbrug, elforbrug og affaldshåndtering. 
Miljømålene og certificeringerne er desuden et udtryk 
for JORTONs arbejde med FNs Verdensmål 12: ’Ansvarligt 
forbrug og produktion og bæredygtig vækst’ og ønsket om 
at udfordre os selv og branchen i forhold til bæredygtighed 
i byggeriet og på byggepladsen. JORTON sikrer hele tiden 
virksomhedens miljøtiltag via detaljerede interne kontrol- 
systemer. Alle relevante miljølovgivninger overholdes og der 
arbejdes løbende med bæredygtig ressource- og energi- 
optimering, samt at minimere byggepladsspild og energi- 
forbrug på byggepladser og i administrationsbygninger. 

Alle miljøpolitikker afstemmes og ansvarsfordeles på alle 
ledelsesniveauer. Herefter kommunikeres politikkerne til alle 
medarbejdere og underbygges herefter løbende med under-
visning, ligesom der afholdes tilbagevendende miljøkontroller. 
På det konkrete niveau indledes hver byggesag blandt andet 
med en strategisk gennemgang af JORTONs miljøtjekliste, 
der indeholder de nødvendige og relevante proces- og 
driftsmæssige tiltag. Dette betyder blandt andet, at JORTON 
fra starten har fokus på en så energioptimerende organisering 
af byggepladsen som mulig med tidlig råhusopvarmning via 
fjernvarme frem for olie, LED-belysning, energireducerende 

opstilling af skurvogne udstyret med varmepumper, affalds-
sortering og plan for genbrug og genanvendelse.

Eksempelvis genbruges interimslukninger igennem hele 
byggefasen, ligesom træ til rækværk mv. nedtages og genan-
vendes til nye midlertidige konstruktioner på pladsen. Et andet 
livstidsforlængende eksempel er genbrug af de store mængder 
byggepladsgrus på selve pladsen efterhånden som et byggeri 
skrider frem og siden på nye projekter. Er det muligt gen- 
bruges byggematerialer som eksempelvis vinduer og mursten. 
JORTON står selv for nedtagning, rensning og opsætning af 
genbrugsmursten. I mange tilfælde ansættes der en plads-
mand 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, skubber JORTON på for 
at øge muligheden for tilbagetag af emballage og eventuelle 
overskydende byggematerialer.

De grønne valg viser sig ofte også at være økonomisk bære-
dygtige. Bygningsisolering med papiruld, energireducerende 
opstilling af skurvogne, råhusopvarmning med fjernvarme 
og brug af LED er alt sammen eksempler på tiltag med klare 
klimamæssige og økonomiske fordele. Ligeledes betaler det 
sig økonomisk at organisere pladsen sådan, at det er nemt 
at affaldssorterer korrekt da det er en væsentlig økonomisk 
fordel at få afhentet sorteret affald frem for blandet affald. 

Sundhed og trivsel 
JORTON ønsker at tage sig bedst muligt af sine ansatte, 
hvilket også er årsagen til at vi i JORTON har valgt at blive 
DS/ISO 45001:2018 certificeret indenfor arbejdsmiljø og 
bidrage aktivt til verdensmål 3: Sundhed og trivsel samt 8: 
Anstændige jobs og økonomisk vækst. Begge valg er et led 
i JORTONs strategiplan, med fokus på sikkerhed, tryghed 
og anstændighed i ansættelsen. Nyansatte i JORTON møder 
således en åben, inkluderende kultur og en organisatorisk 



flad struktur, der gør det nemt at få hjælp, komme til orde 
og at blive en del af JORTON-familien. JORTON har sin egen 
app, hvor medarbejderne kan dele historier og gode idéer fra 
byggepladsen eller kontoret, holde øje med fødselsdage, se nyt 
fra hovedkontoret mv. Dette skaber fællesskab og er med til at 
binde JORTON sammen på tværs af regioner og landsdele. 

Anstændighed i ansættelse betyder også tryghed i udførelse 
af opgaver og mulighed for kompetenceudvikling. Derfor 
er kompetencestyring et krav i en virksomhed af JORTONs 
størrelse og i JORTON er det noget vi går meget op i og 
er rigtig gode til. For at sikre organisatorisk forankring og 
effektiv styring af medarbejdernes kompetencer, CV’er og 
referencer hos JORTON, er samtlige medarbejdere registreret 
i en kompetencematrix i datasystemet ORBIT. Alle kurser og 
uddannelser er dokumenteret og registreret i form af beviser 
efter GDPR-reglerne. JORTONs kompetencematrix giver 
blandt andet overblik over hvilke medarbejdere, der har 
specifikke kompetencer til brug ved konkrete opgaver og 
hvornår kurser og uddannelse skal fornyes. Det vil sige, at 
alle medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige projekter, 
har de rette kompetencer. Ingen medarbejder udfører 
arbejde, som kræver specifikke kompetencer, hvis de ikke 
har gennemført de krævede kurser. Dette er med til at sikre 
JORTONs høje, professionelle niveau samtidig med, at den 
velfungerende kompetencestyring fremmer sikre og stabile 
arbejdspladser som en forudsætning for anstændige jobs i 
et bæredygtigt arbejdsmiljø.

JORTON ser ikke kun indad, men har også et mål om at 
understøtte et sundt liv for mennesker udenfor organisationen 
og fremme trivsel for alle aldersgrupper. JORTON kan blandt 
andet understøtte dette mål i entrepriser, der gør det muligt 
at inddrage beboerne eller medarbejdere som eksempelvis 
lærere, kontoransatte eller sygehuspersonale. Her kan JORTON 
bidrage til en dialog om, hvordan man gennem arkitektur, 
indeklima, belysning, indretning og klimavenlige materialevalg 
skaber optimale boligrammer, der modvirker stress og ensom-
hed, men derimod appellerer til fællesskab og understøtte 
dette i etableringen af aktivitetsmuligheder og udformning 
af grønne rum med vand, træer, vilde græsser, blomster og 
insekter. Hvor det er muligt ønsker JORTON at bidrage til en 
grøn udvikling, der bremser tab af biodiversitet. JORTON finder 

det vigtigt at bidrage til den sociale bæredygtighed gennem 
byggebranchens ansvar for kvalitetsuddannelse og anstændig 
jobskabelse. Derfor beskæftiger vi løbende et stort antal 
lærlinge, elever og praktikanter. Samtidig ansætter vi gerne 
medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, der eksempelvis 
varetager opgaver som affaldskoordinator eller pladsmand. 
Derved er vi med til at skabe mulighed og retning for et udsat 
menneske, samtidig med at JORTON får assistance på sin 
bæredygtige rejse. Forløb som disse har i flere tilfælde ført til 
læreplads eller fastansættelse, til glæde og stolthed for både 
nye og allerede ansatte. 

Partnerskaber
JORTONs værdier er åbenhed, dialog og samarbejde. Derfor 
er det også vigtigt for JORTON at indgå i handlekraftige 
partnerskaber på tværs af erhvervsliv, civilsamfund, forskning 
og politik og bygge på erfaringer og ressourcestrategier fra 
disse partnerskaber. På den måde rækker JORTON ind i FNs 
verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling. Partnerskab 
er et fundament for JORTON, der er 73% medarbejderejet 
og en del af Kooperationen, Danmarks arbejdsgiver- og 
interesseorganisation for kooperative virksomheder. JORTON 
er således født med fokus på demokratisk deltagelse og 
samfundsmæssig bæredygtighed, på tværs af brancher og 
selskabsformer. 

JORTON ønsker at støtte det samfundsmæssige arbejde 
for miljøforbedringer og bidrage med løsninger og ydelser, 
der skaber bæredygtig værdi måde socialt, økonomisk og 
klimamæssigt. JORTONs ambition er at være aktør på dette 
område og at bidrage proaktivt til at reducere affald og 
byggepladsspild, brug af ikke-fornyelige ressourcer og fossile 
brændstoffer og udvikle nye løsninger og arbejdsmetoder, 
som fremmer kundernes, samfundets og JORTONs bære-
dygtige udvikling. For JORTON indebærer det, at vi tager 
hensyn til nulevende og kommende generationers behov og 
inddrager dette langsigtede ansvar i vores daglige arbejde. I 
JORTON er vi mange, der arbejder med virksomhedens bære-
dygtighedstiltag i hverdagen på kontorer og på byggepladser. 
Senest har JORTON ansat en bæredygtighedskoordinator, 
hvorved vores fokus på bæredygtighed bliver en naturlig, 
implementeret del af JORTONs forretning og processer.
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KONTAKT
AARHUS

KONTAKT
RANDERS

SØREN JUNGERSEN
Regionschef
sju@jorton.dk
2486 0548

JACOB MØLLER PETERSEN
Områdechef
jmp@jorton.dk
4137 3147

MORTEN JOHST JENSEN
Tilbudschef
mjj@jorton.dk
9137 5276

MORTEN JOHST JENSEN
Tilbudschef
mjj@jorton.dk
9137 5276

ERNST HANSEN
Serviceleder
erh@jorton.dk
9137 5277

ERNST HANSEN
Serviceleder
erh@jorton.dk
9137 5277

ANNE KAAGAARD RAVNSGAARD
Teknisk assistent
akr@jorton.dk
4137 3086



REGION MIDT  
– AARHUS
Robert Fultons Vej 16
8200 Aarhus N
aarhus@jorton.dk
8930 4500

REGIONSCHEF
Søren Jungersen
sju@jorton.dk
2486 0548

REGION MIDT  
– RANDERS
Jomfruløkken 5
8930 Randers NØ
randers@jorton.dk
8930 4500

AFDELINGER

Hjørring

Aalborg

KoldingEsbjerg

Aabenraa

Odense
Køge

Randers

Region Nord

Region Midt

Region Syd

Region Fyn

Region Øst

Broafdelingen
- i hele landet

Aarhus / Hovedkontor
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