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ET  
FÆLLES 
ANSVAR
VI STÅR OVERFOR STORE UDFORDRINGER  
FOR AT SIKRE EN BÆREDYGTIG FREMTID



Indenfor byggebranchen bruges der store mængder af materialer og energi. 
Både til driften og til de produkter og tjenester, som branchen leverer til 
samfundet. Derudover har vi også en stor påvirkning på samfundets sociale 
udfordringer gennem de mange job vi skaber. 

Fremtidens store udfordringer er ikke så fjerne som man engang troede. Derfor 
har vi alle et ansvar for at træde i en mere bæredygtig retning og tage grønnere 
valg: Og det skal ske i dag og ikke i morgen! Dette gælder ikke mindst i bygge-
branchen, der både aftager store mængder energi og råstoffer. 

Som en landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed har vi derfor i 
JORTON et ansvar for at bidrage proaktivt til den bæredygtige omstilling. Det 
betyder at vi engagerer os for at sikre både miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed.

Der er sket meget i 2021 og vi er stolte over de resultater vi allerede nu har 
nået. Men en ting er sikkert: Vores rejse er først lige begyndt.

God læselyst.

Allan Harbo
Administrerende direktør
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2021
JORTON
90 ÅRS SUCCESRIG HISTORIE OG ERFARING I RYGGEN



 JORTONS
KONTORER
I DANMARK

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

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

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

JORTON har 90 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi løser opga-
ver fra afdelingerne i Hjørring, Aalborg, Randers, Aarhus, Kolding, Esbjerg, 
Aabenraa, Odense og Køge. JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejds-
løse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op imod ledigheden og 
skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. I det 21. århundrede 
er udfordringerne og opgaverne meget anderledes, men virksomhedens DNA er 
det samme og indeholder klassiske dyder som godt håndværk, åbenhed, dialog 
og samarbejde. JORTON er i dag en landsdækkende leverandør af bygge- og 
anlægsløsninger.

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

Region Nord
Aalborg

Region Nord
Hjørring

Region Midt
Aarhus / Randers

Region Syd
Kolding / Aabenraa / Esbjerg

Region Fyn
Odense

Region Sjælland
Køge

Bro
Kolding / Køge

”Vores nye kontor i Hjørring understreger den lokale 
forankring. Når man skal arbejde sammen med os, 
kan man vide sig sikker på, at man arbejder med 
nogle mennesker, som kender området og har 
kendskab til de lokale forhold.”

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

JORTONS VÆRDIKÆDE OG KOBLING TIL BÆREDYGTIGHED

LEVERANDØRER &  
UNDERENTREPRENØRER
• Materiale og service-leverancer fra 

leverandører og underentreprenører 
på projekter  

• Krav til arbejdstagerrettigheder

• Screening af leverandører og entre-
prenører i forhold til bæredygtighed

JORTON
• Udførelse af byggeri og anlægs-

opgaver med fokus på kvalitet, 
sundhed, miljø og klima

• Understøtte de 456 medarbejderes 
kompetenceudvikling, sundhed,  
sikkerhed og arbejdsmiljø

• Sikre en mangfoldig arbejdsplads

KUNDER
• Leverance af projekter til bl.a. 

boligforeninger, private husstande, 
offentlige institutioner

• Konsistent, høj kvalitet til kunder 
og brugere

• Bæredygtigt byggeri med godt 
indeklima og bygningssikkerhed

2021 HØJDEPUNKTER

25% 
REDUKTION
I ULYKKES-
FREKVENS

456 
MEDARBEJDERE

24% 
REDUKTION
I UDLEDNING AF
DRIVHUSGASSER

280 
 IGANGVÆRENDE
 BYGGESAGER

1.250 
MIO.DKK
OMSÆTNING

 26% 
LÆRLINGE
I FORHOLD
TIL FAGLÆRTE
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Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, og 
vi gør vores ypperste for at drive virksomhed på en 
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig måde. 
Gennem godt håndværk, dialog og samarbejde, vil 

vi bygge med omtanke for vores medmennesker 
og det omgivende samfund. Vi har vurderet vores 
samfundspåvirkning med FNs17 Verdensmål som 
rettesnor. 

BÆRE 
DYGTIG 
HEDS 
STRATEGI



MEGET HØJ 
PRIORITET

HØJ 
PRIORITET

LAV 
PRIORITET

MODERAT 
PRIORITET

Bæredygtige indsatser kræver helhedstænkning og det ved vi i JORTON. Derfor 
retter vi det strategiske arbejde med FNs Verdensmål mod en bevidsthed om 
alle mål. Dernæst vurderer vi fra år til år, hvilke verdensmål vi har mulighed for 
at påvirke direkte i tilfredsstillende grad, samt hvor vores indflydelse er af mere 
indirekte karakter i enten moderat eller lav grad. Målet er hele tide at være 
skarpe på, hvor vores bidrag har den største effekt.

FORHOLD MELLEM 
VERDENSMÅL
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Bæredygtig byggeplads

Medarbejder-innovation

Nemt tilgængelige proces- 
redskaber 

Dialogbaseret implementering

Udvidet affaldssortering 

Fortsat fokus på CSR-job

Intelligent energioptimering

Grøn kørsel

Grøn viden på app og intranet

Uddannelse af DGNB- 
konsulenter

Sparring i professionelle 
netværk

Innovation via partnerskaber 

Databehandlings-fokus 

Klimaregnskab og CO2 mål

Forskning ’Det bæredygtige 
Terrændæk’

SBTi CO2-mål (Science Based 
Targets)

Datadrøftelse med leveran-
dører

Sund, sikker og inkluderende 
arbejdsplads

Bæredygtige løsninger i praksis 

Kompetenceudvikling på alle 
niveauer

Sundhedstjek

Sikkerhedsaudit

Nye arbejdsmiljøtiltag

Instruktions-videoer

Medarbejdere først
Alle medarbejdere skal be-
tragte bæredygtig produk-

tion som et fælles projekt og 
klædes på til dette.

Et grønnere udtryk
Vi vil arbejde målrettet med 

konkrete, bæredygtige proces-
ser og produktionsformer, der 
er nemt tilgængelige og bredt 

forankret i virksomheden.

Innovation og partnerskaber 
Vi sikrer bæredygtig innovation 

og valid datadokumentation 
gennem partnerskaber på 

tværs af branche og interes-
senter.

JORTONS VÆRDIER: 
Åbenhed, dialog og samarbejde

VISION:
JORTON fremmer bæredygtigt forbrug, produktion  

og udvikling. Bæredygtige tiltag er konkrete og bære-
dygtighed er en naturlig del af JORTONs hverdag.

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

Fundamentet for en ansvarlig virksomhed
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HVERDAGENS 
BÆREDYGTIGE 
FODSPOR 2021

Samarbejde med Råt&Godt 
om genanvendelse af flamingo 
iværksættes.

Vi arbejder videre med efter-
årets input fra Det Grønne 
Rejsehold.

JANUAR

MAJ
Kør Grønt kursus dokumenterer 
mellem 12% og 23% besparelse 
i benzinforbruget.

JORTON deltager i ’Vi cykler på 
arbejde’, hvor medarbejderne 
på tværs af afdelingerne dy-
stede om at tilbagelægge flest 
kilometer på cyklen.

MARTS
JORTONs interne app bliver 
brugt til pop up viden om 
bæredygtighed. For eksempel 
om forskellen på genbrug og 
genanvendelse.

APRIL
Kontoret i Aalborg får bier fra 
High Flying Bees og sår frø til 
vilde blomster.

FEBRUAR

DM i Skills: Patrick Dahl Gråbæk, 
lærling i JORTON, kæmper 
om titlen som landets bedste 
flisemurer.

El-standere opsættes ved flere 
regionskontorer.
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JUNI
Opstart på Udvidet Affaldssor-
tering ved pilotbyggepladsen BF 
1944.

JORTON igangsætter totalen-
treprise med social bæredygtig-
hed i centrum i Svendborg.

JULI
JORTONs første affaldskoordi-
nator ansættes og hjælper til 
med affaldssorteringen.

SEPTEMBER
Vores projektleder Bernard giver 
brugte JORTON-computere nyt 
liv i Tanzania.

OKTOBER
Ny stålklipper i Esbjerg mind-
sker tunge løft og ryk i skulde-
ren.

NOVEMBER
Nyt exoskelet testes af JORTONs 
murere for at mindske slid i 
skuldre og arme.

AUGUST
På en byggeplads i Stilling tager 
JORTONs folk og bruger regn-
vand til skurvognens skyl.
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Som entreprenør af anlægsopgaver 
med mere end 400 medarbejdere, 
har vi et stort ansvar over for vores 
medarbejdere. Hvad end det handler 
om udledning af drivhusgasser 
og håndtering af farligt byggeaf-
fald eller den enkelte medarbejders 
velvære. De væsentligste risici i 
relation til vores medarbejdere 
omfatter nedslidning, manglende 
trivsel på arbejdspladsen, samt risiko 
for arbejdsulykker. Det gælder både 
på vores egne byggepladser og hos 
vores underentreprenører.

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

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

menneskerettigheder, som FNs  
Menneskerettighedserklæring og den 
internationale arbejdsorganisations 
(ILO) kernekonventioner, og forventer 
det samme af alle vores samarbejds-
partnere. Som et led i vores ambition 
om at efterleve og respektere men-
neskerettighedskonventionerne,
arbejder vi desuden på at fremme 
diversiteten og gøre JORTON til en 
mere inklusiv arbejdsplads, der 
inkluderer et så vidt muligt spænd af 
samfundet, og undgår enhver form 
for diskrimination og udnyttelse af 
arbejdstagere.

MED 
ARBEJ
DERNE I 
CENTRUM



SIKKERT  
ARBEJDSMILJØ 
JORTON er certificeret efter standarderne ISO 9001:2015 kvalitet, DS/ISO 
14001:2015 miljø, DS/ISO 45001:2018 arbejdsmiljø og DS 21001:2020 
jernbanesikkerhed. Certificeringerne er et led i JORTONs strategiske fokus på 
øget bæredygtighed i organisationen.

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

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

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

”Det handler ikke kun om det fysiske og om at faldsikre eller 
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 at tage en snak med de for-
skellige medarbejdere om deres personlige udfordringer, og de er 
altid velkomne til at ringe til os, hvis de går og tumler med noget. 
Det lyder simpelt, men det har en stor betydning for den enkelte 
medarbejder, at man har en person man kan betro sig til.” 

Ingerid Jovall Rødtnes, regional arbejdsmiljøansvarlig NORD  
hos JORTON

”Sikkerhed skal altid have førsteprioritet. Der er mange ting 
som er vigtige på en byggesag, men det absolut vigtigste mål 
er, at vi alle kommer sikkert hjem. Det nytter ikke, at man for-
haster tingene og glemmer det gode arbejdsmiljø. Det er i alles 
interesse, at vi passer godt på hinanden.” 

Søren Kristian Olesen, formand, Bro
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MÅLSÆTNINGER 
Vi arbejder altid på at for-
bedre sikkerheden på vores 
arbejdspladser. Derfor har 
vi arbejdet med en konkret 
målsætning om at nedbrin-
ge antallet af arbejdsulykker 
med 10% om året siden 
2018.

2021 RESULTATER OG HANDLINGER 
Vi kan konstatere, at arbejdsmiljømålet vedrørende reduktion af ulyk-
kesfrekvens med 10 % om året siden 2018 næsten er blevet overholdt. 
Målsætningen fra 2018 til 2021 svarer til en samlet reduktion på 27 %. 
Resultatet blev en reduktion på 25 % fra 2018 til 2021. Frekvensen har 
været stigende siden 2020, men vi han se den på trods af en stigning i 
foråret, igen har været nedadgående i 2. halvår af 2021. 

I 2021 har vores regionale arbejdsmiljøansvarlige gennemført 115 
sikkerhedsrunderinger (et fald fra 135 i 2022). Da flere afdelinger har 
været lukket ned i perioder grundet Covid, er dette alligevel et meget 
tilfredsstillende resultat. 

Som følge af vores styrkede fokus på at forankre sikkerhed lokalt, er 
antallet af anmærkninger fra Arbejdstilsynet pr. besøg ligeledes redu-
ceret med 20% siden 2020. Det svarer til en samlet reduktion på 55% 
siden 2019.

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

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

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

• Vi optimerer og effektivise-
rer løbende arbejdsmiljøet 
gennem konstant fokus på 
de enkelte arbejdsopgaver og 
vores arbejdsprocesser.

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

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

I LOMMEN PÅ  
MEDARBEJDERNE
For at sikre videndeling og 
optimal sparring på tværs af 
JORTON anvendes blandt andet 

JORTON App og JORTONs portal, 
som understøtter arbejdsmil-
jøarbejdet med information og 
diverse dokumenter og værk-
tøjer, som anvendes i egenpro-
duktionen og på byggepladserne 
generelt. På JORTON App’en 
er det ligeledes muligt for alle 
medarbejdere at indmelde nær-
ved- ulykker på byggepladserne. 

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

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

Opstår der en arbejdsulykke 
analyserer vi årsagen nøje, og 
gennemgå regelmæssigt ulykker 
på både arbejdsmiljøudvalgsmø-
der i de enkelte regioner to gan-
ge årligt og på hovedarbejdsmil-
jøgruppemøder fire gange årligt. 
Det er de byggepladsansvarliges 
ansvar at melde arbejdsulykken 
ind i systemet, og den regionale 
arbejdsmiljøansvarlige udarbej-
der herefter en intern undersø-
gelse af arbejdsulykken for på 
den måde at kunne forebygge 
lignende arbejdsulykker frem-
over. Den interne undersøgelse
bliver ligeledes udført samtidig 
med en sikkerhedsrundering på 
byggepladsen med særligt fokus 
på lignende arbejdsulykker.  

FOKUS PÅ NÆRVED-
HÆNDELSER
I 2021 har vi haft ekstra fokus 
på at få anmeldt nærved-hæn-
delser. Vi har konstateret en 
stigning i antallet af anmeldte 
nærved-hændelser. Vi har sat et 
mål om, at vi skal anmelde 30 
anmeldelser om måneden. Det 
svarer til ca. 3 pr. afdeling. Her 
er vi ikke i mål endnu, men vi er 
godt på vej.

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI? Ulykkesfrekvens over år
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JORTON ønsker at tage sig bedst muligt af medarbejderne. Det handler ikke kun 
om at eliminere arbejdsskader. Et godt arbejdsmiljø vedrører både fysikken og 
psyken. 

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

SUNDT  
 ARBEJDSMILJØ

”Jeg har altid har været tilfreds med mit arbejde, og 
derfor er det dejligt at der er fokus på at forbedre de 
fysiske rammer. Da jeg startede som betoner i 80’erne 
var det et opslidende job, og hårdt er det da stadig, men 
slet ikke på samme måde.” 

Poul Erik Dahl, jord- og betonarbejder, Esbjerg

”Der er også en god jargon herude på pladsen, og det 
lader til at gennemsyre hele JORTON. Der er fokus på, 
at man har det godt og føler sig godt tilpas, uanset om 
man er praktikant, timelønnet eller funktionær.” 

Anna Christiansen, entrepriseleder, Køge

JORTON HAR INVESTERET I EN NY STÅLKLIPPER:
- Stålklipperen strømliner flere processer og hjælper til at redu-
cere tunge løft. Den modvirker både det fysiske slid og minimerer 
risikoen for skader.
Sanne Kjældgaard, entrepriseleder, Esbjerg

TESTEDE NYT EXOSKELET
Ved en større mureropgave testede JORTON et nyt exoskelet 
gennem 14 dage til stor glæde for murerne. JORTON vil derfor se 
på mulighederne for at udnytte den teknologi på flere af vores 
mureropgaver i 2022:

- Vi benyttede et system fra Hilti, der hjælper med alle opgaver, 
som involverer muskler fra brystkassen og opad. På den specifikke 
opgave var der meget arbejde, hvor man brugte skuldre og arme, 
og her var det en stor hjælp bl.a. ved skæring af sten. Det skal 
pointeres, at systemet flyttet vægten til ryggen, så det er stadig 
fysisk hårdt, men alt i alt var det en stor hjælp.
Dennis Nielsen, murer Esbjerg

INSTRUKTIONSVIDEOER SKAL SØRGE FOR  
ENSARTEDE PROCESSER OG EN SIKKER  
ARBEJDSPLADS:
- Vores instruktionsvideoer bruges til hvert opstartsmøde inden 
projektstart og er på alle punkter en succes. Folkene på pladsen er 
glade for dem og det bliver mere nærværende når det er JORTON-
folk, der viser hvordan tingene skal gribes an. 
Kasper Winther Larsen, projektchef, Aalborg
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FIX BILLEDE

NYE SUNDSHEDS-
TILTAG
JORTON har en lang række sundhedsfremmende 
tiltag i virksomheden såsom seniorordninger, gratis 
massage og fysioterapi samt sundhedstjek til alle 
seniorer. Byggebranchen er notorisk kendt for at 
være opslidende og derfor er det essentielt at vi 
skaber de bedste betingelser for medarbejderne. 
Men hvilke tiltag har JORTON taget i 2021 og hvilke 
særlige udfordringer er blevet adresseret:

ENDNU ET ÅR MED COVID…
I 2021 har hele verden stået i en speciel situation. 
Dette gælder også JORTON. På grund af sygdom, ka-
rantæne og isolation af medarbejdere, har der været 
situationer med varierende bemanding, hvilket har 
resulteret i en risiko for dagbod. Der har desværre 
også været en vis risiko for utrygge medarbejdere 
og dermed påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø 
i JORTON. I 2021 har vi derfor udformet en politik 
omkring smitsomme sygdomme, som lægger ekstra 
vægt på at værne om vores medarbejderes sundhed 
og psykiske trivsel. For at sikre os de bedst mulige 
vilkår for vores medarbejdere, har vi via vores APP 
udsendt information om forholdsregler, hvis en 
kollega er testet positiv. På byggepladserne har vi 
truffet flere forholdsregler som blandt andet krav til 
afspritning og afstand. Disse tiltag har blandt andet 
sikret vores medarbejderes helbred og tryghed.

… MEN SAMFUNDET GENÅBNEDE
Covid havde stor indvirkning i den første del af 2021, 
men heldigvis så vi en gradvis kontrol med pande-
mien, hvilket resulterede i en gradvis genåbning. 
Det har også betydet at flere arrangementer igen 
kunne åbne. Det betød at JORTON igen kunne stille 
med et stort hold til DHL, der kombinerede kollegial 
hygge og motionsløb. Der var også stor tilslutning 
til ”Vi cykler på arbejde”, hvor mange lod bilen stå 
i indkørslen til fordel for den tohjulede jernhest. 
Resultatet var flere tusinde tilbagelagte cykelkilome-
ter, der både sparede verden for unødig CO2 og vores 
medarbejdere for overflødige kalorier.

SUNDHEDSORDNING, RYGESTOP OG GÅKLUB
I 2021 tilbød vi sundhedstjek til alle funktionærer. Pandemien 
satte nogle begrænsninger for hyppigheden, men vi vil i 2022 
fortsætte tiltaget med fornyet styrke. Sundhedstjekket har 
seks fokusområder til vurdering af medarbejdernes sundhed:
Alkohol, motion, kost, rygning, psykisk velbefindende, fysisk 
velbefindende

Først skal medarbejderne selv udfylde et skema omkring deres 
vaner og aktuelle tilstand indenfor disse områder. Herefter får 
afdelingen besøg af en sygeplejerske, der foretager en række 
fysiske målinger. Således fastslås ens sundhed gennem en 
såkaldt sundhedsprocent, der viser hvilke fokusområder, der 
skal lægges vægt på i ens sundstiltag.

Vi har gennem året tilbudt vores medarbejdere hjælp til 
rygestop gennem vores fælles JORTON-app. Et tiltag som har 
vundet en fin tilslutning.

JORTON har en gåklub, hvor alle der har lyst, kan gå en tur i fro-
kostpausen for at få frisk luft, motion og ikke mindst at styrke 
fællesskabet på tværs af afdelingerne.

//CASES  
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EN BYGGE 
PLADS 
FOR ALLE
I JORTON har vi plads til alle. Om det er mennesker, der har brug for oplæring eller gen-
optræning af faglige eller sociale kompetencer, har brug for hjælpeværktøjer (f.eks. ved 
ordblindhed), eller af andre grunde har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Særligt har vi et ansvar for at få unge mennesker ind på arbejdsmarkedet via elev- og 
lærlingepladser. Vi har plads til alle uanset køn, alder, etnicitet og faggruppe på vores byg-
gepladser.

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

MÅLSÆTNINGER 
•  Vi havde i 2021 en målsætning 

om, at elever, lærlinge og prak-
tikanter skulle udgøre mindst 
8% af den samlede medarbej-
derstab. Dette mål er opnået.

• Vi havde i 2021 en målsætning 
om, at andelen af lærlinge 
skulle udgøre 23% afmedarbej-
dergruppen af faglærte time-
lønnede. Dette mål er opnået.

• Det er vores målsætning, at 
20% af lederstillingerne skal 
være besat af kvinder inden 
2022. Her er vi desværre ikke 
nået i mål endnu.

• Vi har i 2021 lagt vægt på 
mangfoldighed i vores praktik- 
og jobopslag, for bedre at af-
spejle det omgivende samfund.

• Vi har i 2021 ansat flere medar-
bejdere gennem High:Five og 
andre organisationer, der ar-
bejder på at få unge på kanten 
af arbejdsmarkedet i beskæf-
tigelse.

//CASES  
HVORDAN ARBEJDER VI?

2021 RESULTATER  
OG HANDLINGER

26%

74%

Lærlinge Faglærte

Lærlinge

87%

Elever, lærlinge 
og praktikanter

Medarbejdere

Elever, lærlinge og praktikanter

9%

91%

Kvinder Mænd

Kønsfodelingen i JORTON

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

I 2021 målte vi på andelen af elever, lærlinge og praktikanter 
målt op imod den samlede medarbejderstab i 2021. Vores mål 
var 10% og resultatet for 2021 blev på 13,2%. Vi har også sat 
mål for andel af lærlinge målt op imod medarbejdergruppen af 
faglærte timelønnede. Her var vores mål for 2021 på 23% og 
resultatet for 2021 blev på 26%.

13%

Elever, lærlinge 
og praktikanter

Medarbejdere

Elever, lærlinge og praktikanter
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KØNSFORDELING I BESTYRELSEN
JORTON havde en målsætning om, at 33% af de generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer, skulle være kvinder inden 2021. I dag 
består bestyrelsen af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 
én er kvinde. JORTON har forsat en målsætning om, at andelen af de ge-
neralforsamlingsvalgte medlemmer mindst skal være på 33%, svarende 
til en kvinde, inden 2024.

KØNSFORDELING I ØVRIG LEDELSE
Vi har i byggebranchen en strukturel udfordring ved, at der ikke uddan-
nes nok kvinder inden for de forskellige byggesagkyndige fag. Her prøver 
JORTON at formidle de gode historier fra kvindelige rollemodeller for at 
kunne inspirere flere unge kvinder til at vælge en byggefaglig uddan-
nelse.

Pr. 31. december 2021 har vi 11 ledere i ledergruppen, hvoraf én er en 
kvinde, svarende til en andel på 9%. JORTONs bestyrelse har et mål om, 
at 20% af lederstillinger skal være besat af kvinder inden 2024.

MANGFOLDIGHED  
I JORTON
Vi har fokus på at rekruttere en mangfoldig 
talentmasse, hvor medarbejderne oplever, 
at deres ideer og bidrag oprigtigt værdsæt-
tes. Samtidig ansætter vi medarbejdere 
fra kanten af arbejdsmarkedet, som f.eks. 
flexjobbere eller tidligere straffede. JORTON 
har blandt andet engageret sig i High:Five, 
som er et organ, der hjælper unge på kanten 
til at komme tilbage på sporet ved at hjælpe 
dem i arbejde. JORTON har gennem 2021 
hjulpet flere unge til at få endnu en chance 
på arbejdsmarkedet gennem High:Five og 
har haft én flexjobber ansat.

KØNSDIVERSITET

”Det er sjovere og mere selvstændigt end de jobs 
jeg tidligere har prøvet.”

Thomas, praktikant hos JORTON gennem KLAPjobs

”Det kræver, at vi sætter nogle ekstra timer af til at introducere 
og skole de unge til hverdagen på byggepladsen, men vi får 
til gengæld nogle motiverede folk ind, som virkelig ønsker at 
bidrage.”

Søren Kühnell Døssing, regionschef på Fyn om samarbejdet med  
Byg til Vækst

”JORTON har kendt alt til min baggrund som tidligere straf-
fet, og det har været befriende ikke at skjule noget. De har 
taget godt imod mig og det betyder at jeg vil yde mit bedste 
på byggepladsen, hver eneste dag. Der er mange drillerier 
på pladsen, men det kan jeg ret godt lide, og det altid 
med et smil, at man stikker til hinanden. Humor gør bare 
arbejdsdagene lidt lettere.” 

Oliver, murerlærling hos JORTON gennem High Five



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

PLANER FOR 2022 
Vi vil i 2022 intensivere samarbejdet med 
leverandører og underentreprenører, med 
henblik på øget indsats for at mindske det 
samlede CO2-aftryk i virksomheden og i 
branchen gennem valid, digital dokumen-
tation. 

Samtidig vil vi arbejde målrettet på for-
bedringer af arbejdsmiljø og ikke mindst 
sikkerhed, så vi igen kan nedbringe antallet 
af arbejdsulykker og nå niveauet for 2020.

2021 HANDLINGER  
OG RESULTATER  
Et øget værdikædesamarbejde, har resul-
teret i ny indsigt i den cirkulære økonomi 
og konkret mindsket mængden af affald til 
forbrænding, ved at øge andelen af genbrug 
og genanvendelse af mursten, træ, flamingo, 
mineraluld, pap og plast. Derudover har dette 
samarbejde resulteret i øget digital datadoku-
mentation.

Derudover har fokus på sparring med og 
screening af leverandører, resulteret i et 
tættere værdikædesamarbejde om fokus på 
grønne byggematerialer og mulighed for CO2-
dokumentation. 

AMBITION 
Vi samarbejder med leverandører og under-
entreprenører om gode bæredygtige løs-
ninger. Derfor er en konkret målsætning at 
stille skarpt på screeningsprocessen samt 
samarbejde om affaldshåndtering på byg-
gepladserne.
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Som entreprenør med mange leverandører og underentreprenører har 
vi opprioriteret professionel sparring igennem hele vores værdikæde.  
Vi har diskuteret muligheder og forventninger vi kan og bør have til 
hinanden, når det gælder grøn omstilling og blevet klogere sammen. 
Samarbejde med leverandører og underentreprenører er vigtigt da en 
byggeproces har en mange led, der alle skal finde en ny vej sammen for 
at leve op til nye krav og bære den grønne omstilling fremad. Dette fokus 
har blandt andet resulteret i en mere klimarettet screeningsproces med 
udgangspunkt i FNs Verdensmål samt et udvidet værdikædesamarbejde 
med en række leverandører og underentreprenører om affaldsminime-
ring i byggeprocessen.
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ET
GRØN
NERE 
AFTRYK 
Byggeri og anlægsaktiviteter er forbundet med 
væsentligt forbrug af ressourcer, og vi ønsker at
tage vores del af ansvaret for at reducere kon-
sekvenserne af klimaforandringer, hvor end det 
er relevant. Vores største påvirkninger af miljø 
og klima er relateret til energiforbrug på vores 
kontorer og byggepladser samt materialeforbrug. 
Derudover er der i byggebranchen en risiko for 
utilsigtede forureninger i form af støj og støv.

Vores ambition er derfor at bidrage proaktivt til at 
reducere affald, at optimere vores energiforbrug 
og bidrage til mere bæredygtigt byggeri. Gennem 
vores certificeringer indenfor kvalitetsledelse 
(ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001) har vi al-
lerede etableret en struktur, der sikrer kvaliteten 
af vores miljømæssige tiltag. Hertil vil 2022 byde 
på en nyoprettet stilling i JORTON i form af en 
bæredygtighedskonsulent, der skal implementere 
nye grønne tiltag i virksomheden og bidrage til at 
alle indsatser måles og dokumenteres.



ENERGIOPTIMERING
At optimere vores energiforbrug er den bedste måde, vi kan mindste vores 
klimaaftryk. Det drejer sig særligt om den strøm vi bruger på byggepladsen, 
og den energi vi bruger på transport til og fra byggepladsen. I tillæg til at 
optimere vores energiforbrug sørger vi for – så vidt muligt – at den energi 
vi bruger stammer fra vedvarende kilder.

2019

2020

2021

Total energiforbrug (mWh)
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5.804
6.240

7.099

Fordeling af energiforbrug (%)

Elektricitet

Fjernvarme

Naturgas

Brændstof  
(diesel, benzin, off-road diesel)

3%

87%

5%
5%

1.844

AMBITIONER 
Vi vil reducere udledning af 
drivhusgasser ved at optimere
energiforbrug til:

1. Brændstof til transport

2.  Elforbrug på vores hoved-
kontor i Århus

3. Opvarmning af skure

ÅRETS RESULTATER OG KOMMENDE TILTAG
Fokus på energirigtig kørsel med 
CO2-reduktion til følge, har gennem 
Kør Grønt kursus vist os at dieselfor-
brug kan reduceres med 10% i gen-
nemsnit. I 2022 vil disse data ligge 
til grund for øget fokus på brænd-
selsforbrug i hele organisationen 
gennem undervisning og software. Vi 
har dog set en stigning i brændstof-
forbruget, men det skyldes at 2020 
var præget af coronanedlukninger 
og mange af vores projektledere 
arbejdede hjemmefra, deraf så man 
et bemærkelsesværdigt lavt brænd-
stofforbrug.

Samtidig har fokus på CO2-reduk-
tion på byggepladsen ført til, at vi 

i 2022 igangsætter et pilotprojekt, 
der afprøver digital indsamling af 
energidata direkte på byggepladsens 
skurvogne, for at undersøge hvilken 
betydning intelligent energioptime-
ring har for optimeret energiforbrug 
og mindsket CO2-udledning.

Vi har i 2021 også fået installeret 
228 solpaneler på hovedkontoret i 
Aarhus, svarende til et areal på 425 
m2. Det vil genere 70.500 kWh grøn 
strøm om året. En gennemsnitlig 
dansker forbruger ca. 1.500 kWh om 
året (Ifølge Bolius). 
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PAS PÅ  
RESSOURCERNE

1. RÅT OG GODT 
Vi samarbejder med Råt og Godt, der giver gamle byggematerialer nyt liv såsom flamingo, træ osv. Alt 
produceres i samarbejde med de unge i deres beskæftigelsestilbud, som hjælpes videre i job og uddannelse 
i samarbejde med deres partnere. Det er med til at skabe mere lighed og økonomisk vækst for den enkelte, 
arbejdspladserne og samfundet. Råt og godt blev i 2021 nomineret til CSR-prisen.

2. BRUG DRIKKEVANDET MED OMTANKE
John Svenningsen fra JORTONs Broafdeling fik en smart og vandsparende ide. Han pillede et stykke af 
tagudløbet på byggepladsens skurvogn af, og satte en stor slange ned til en opsat tank. Herfra kan vi samle 
regnvandet og bruge det i skurvognen. Alle otte mands toiletskyld og håndvaske kunne nu udføres med 
regnvand, når altså vejrguderne tillod det.

3. COMPUTERE FÅR NYT LIV I TANZANIA
JORTONs projektleder Bernard Lubago er født og opvokset i Tanzania og har sørget for, at JORTONs ældre 
(men velfungerende) computere får et nyt liv på hans gamle folkeskole i Tanzania. Så hver gang Bernard 
besøger sin familie, har han tasken pakket med pc’er, der kommer alle de unge børn til gode.



AFFALD OG 
 GENBRUG
I byggebranchen bliver der brugt store mængder materialer, og det bliver 
derfor stadig vigtigere at have fokus på genbrug og korrekt håndtering af 
affald. Derfor er håndtering af affald i forbindelse med både administra-
tion og den daglige byggepladsdrift et gennemgående emne for alle vores 
regioner.

PLANER FOR 2022  
Fokus på bæredygtig affaldshåndtering 
og viden fortsætter og forventes at blive 
indu mere omfattende i 2022, bland 
andet via deltagelse i GCO værdikæde-
samarbejde og kompetenceudvikling via 
Realdanias indsats ’Sammen om Bære-
dygtigt Byggeri’. Fokus på energioptime-
ring på byggepladsen har blandt andet 
resulteret i et pilotprojekt med intelligent 
byggepladsstyring via software, der i 
løbet af 2022 skal give og viden om mulig 
ressourceoptimering og CO2-reduktion.

JORTON har et ønske om mere langsig-
tede, tredjepartsverificerede klimamål. 
Dette betyder, at vi i 2022 påbegynder 
arbejdet med måldefinering, der kan 
godkendes i Science Based Targets ini-
tiative. SBTi er et internationalt initiativ, 
med blandt andet FN’s Global Compact 
som deltager, om effektfulde, viden-
skabsbaserede klimamål.

AMBITION 
Vi vil arbejde målrettet med konkrete, 
bæredygtige processer og produktions-
former, der er nemt tilgængelige og bredt 
forankret i virksomheden. (FRA Hus)

2021 HANDLINGER OG RESULTATER  
Fokus på udvidet affaldssortering gennem pilotpro-
jekt har vist at et godt samarbejde mellem folkene på 
pladserne gør det nemt at sorterer i mange fraktioner og 
bruge nye modtagere af byggemateriale. Derudover har 
samarbejdet på pladsen resulteret i praksisnære skabe-
loner til affaldssortering og dataindsamling tilgængeligt 
for alle i JORTON.

Da social ansvarlighed altid har været er en del af 
JORTONs fundament og styrke, har en naturlig handling 
været at skabe grønne jobåbninger for medarbejdere på 
kanten af arbejdsmarkedet. Det har resulteret i KLAPjobs 
og Små Job med Mening, hvor jobbeskrivelsen har været 
at understøtte arbejdet med affaldshåndteringen på byg-
gepladserne. 

Fokus på bæredygtig viden på alle niveauer har resulteret 
i uddannelse af flere interne DGNB-konsulenter, medar-
bejdere på diplomuddannelse i Bæredygtig Ledelse, på 
kursus om Bæredygtige byggematerialer og mange med 
viden og mulighed for dialog om bæredygtighed via JOR-
TONs medarbejder-app. En del af dialogen, har eksem-
pelvis resulteret i genbrug af flamingo, vinduer samt af 
elektronik og IT-udstyr. 2021 har også vist, hvordan alle 
kan være ledere af bæredygtighed gennem medarbejde-
rinnovation direkte på byggepladsen. 
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BÆREDYGTIGT 
BYGGERI 

Som udførende entreprenør arbejder vi sammen med arkitekter, 
ingeniører og bygherrer for at finde grønne løsninger til vores byg-
gerier. Vi stiller krav til vores leverandører og opfordrer dem altid 
til at optimere deres arbejde med bæredygtighed. Vi stiller krav om 
at vælge produkter og ressourcer med henblik på at udvikle mere 
energi og ressourcebesparende løsninger med større samfunds-
mæssig værdi.

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

MÅL FOR 2022 
JORTON vil i 2022 fokusere mere på 
bæredygtigt byggeri, heriblandt DGNB-
certificerede projekter. Derfor vil vi 
nedsætte en ny ERFA-gruppe, hvor vores 
DGNB-konsulenter vil dele erfaringer og 
viden så vi fremover kan bygge flere og 
bedre DGNB-projekter.

BYGGERIER, DER BIDRAGER TIL EN GRØN OMSTILLING 

FLISKEDELANLÆG I ESBJERG – ENERGIOMLÆGNING
Kulbaseret varme er snart fortid i Esbjerg, og byen går en grønnere fremtid i møde. Det 
skyldes at DIN Forsyning er ved at erstatte den kulbaserede varme fra Ørsted/Esbjerg-
værket Blok 3, med et nyt varmesystem baseret på energivenlige kilder, herunder el, 
flis, havvand, vind og overskudsvarme. Projektet har passende fået navnet Fremtidens 
Fjernvarme. JORTON står bag råhusentreprisen på fliskedlen foruden to andre projekter 
på Esbjerg Havn.

AFDELING 53 – SOCIAL BÆREDYGTIGHED OG GRØN ENERGI
Boligerne på Sandkåsvej lever op til alle Lavenergi 2020-kravene og præsterer bedre 
end den oprindelige byggetilladelse på energiparametrene. Der er desuden solceller på 
hver af de fire bygninger og i den omkringliggende beplantning har der været fokus på 
biodiversiteten. Samtidig har man formået at skabe et godt og socialt miljø for bebo-
erne samtidig med at man kan tilbyde en lav leje for de studerende.
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FORRET 
NINGS 
ETIK 

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

Etik og moral er et grundvilkår for vores forretning 
og er en af grundstenene i vores Etiske Regelsæt. I 
JORTON lægger vi stor vægt på, at alle medarbejdere 
udviser etisk korrekt opførsel, da vores adfærd er 
afgørende for vores forretning. Vi har en forpligtelse til 
at optræde professionelt og med integritet i alle for-
retningsaktiviteter og relationer.



WHISTLEBLOWERORDNING 
JORTON har en veludbygget Whistleblowerordning, der har til formål at give alle 
ansatte mulighed for at foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger 
om kritisable forhold i organisationen uden, at de skal frygte nogen repressalier. 
Al datatrafik fra indberetningsportalen er krypteret og platformen logger ikke 
Ip-adresser og makin-ID og benytter heller ikke cookies. Indberetningerne bliver 
håndteret af vores eksterne samarbejdspartner PersondataSupport ApS.

2021  
RESULTATER  
OG HANDLINGER

                I 2021 har vi iværksat vores Whistleblowerordning.

Vi har i 2021 ikke oplevet brud på vores etiske regelsæt.
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ANTIKORRUPTION 
Vi lægger vægt på at briefe især nye medarbejdere om vores 
nultolerance-politik overfor korruption, hvor det før i tiden 
har været på lederniveau. Det gælder på både små og store 
byggesager, hvor vi ikke accepterer underhåndsaftaler, be-
stikkelse eller lignende. 

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

JORTONS ETISKE REGELSÆT 
• Krav om overholdelse af de internationalt anerkendte 

menneskerettigheder, herunder etiske regler vedrø-
rende børnearbejde

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

• Opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til 
kollektive forhandlinger

• Krav om et sikkert og godt arbejdsmiljø

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

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

• Miljøvenlighed

• Bidrag til etablering af bæredygtige energiløsninger og 
klimatilpasninger

• At vi som minimum stiller samme krav, som beskrevet 
til vores samarbejdspartnere, herunder leverandører.
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 NØG
 LE
TAL
Vi vil være en troværdig samarbejdspartner, der 
arbejder med dokumenteret information.

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

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

Ved at bearbejde disse data i virksomheden, sikrer vi 
et godt grundlag for løbende forbedringer i virksom-
heden samtidig med at vi står godt rustet til at hånd-
tere en kompliceret byggebranche i evig forandring.



Anvendt regnskabspraksis Enhed 2021 2020 2019

SOCIALE DATA

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

Antal 456 441 429

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

Ulykker/1 mio 
arbejdstimer

33,49 17,3 32,6

Sygefravær
Antal sygedage for FTE’er 
Funktionærer
Timelønnede

Dage/FTE
9

12*
3,3
4,2

3,2
4,0

Anmærkninger fra AT

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

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

Pr. 100K  
arbejdstimer

2,4 2 8,9

Besøg fra Arbejdstilsynet med  
anmærkninger

Andel af besøg fra Arbejdstilsynet, der har resulteret i 
anmærkninger

% 20 25 44

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

Pr. RAA pr. 
måned

1,5 2,0 1,4

Medarbejderomsætnings 
-hastighed

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

% 11 2,8 3,0

Kønsdiversitet blandt  
medarbejdere

Andel af kvindelige medarbejdere i den samlede antal 
medarbejdere

% 9 8 7

Kønsdiversitet for øvrige  
ledelseslag

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

% 9 9 9

Lærlinge og elever Andelen af lærlinge og elever blandt alle medarbejdere  % 13,2 9 8

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

% 26 23 23

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

% 1 0 0

Mødedeltagelse i bestyrelsen
Deltagelse på bestyrelsesmøder for generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

% 100 100 100

*Variabel skyldes udbredt smitte med COVID-19.
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Anvendt regnskabspraksis Enhed 2021 2020 2019

MILJØ

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

Tons 1.603 1.382 1.714

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

Tons 24,4 23 131

Energiforbrug Total MWh 6.240 5.805 7.099

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

MWh 290 329 345

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

MWh 339 260 286

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

MWh 169 106 121

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

MWh 5.442 5.110 6.347

Vedvarende energi Vedvarende energi består af grøn energi fra NRGi % 8,1 6 0







S
vanem

ærket tryksag 5041
-0

91
6

N
O

R
DIS

K MILJØMÆRKN
IN

G





Robert Fultons Vej 16
8200 Aarhus N

Tlf.: 8930 4500
CVR-nr.: 26 20 72 07

JORTON.dk


