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BROERNE HOLDER SAMMEN PÅ DANMARK
I et lille ørige som Danmark er det svært at overvurdere broernes betydning. De binder 
hele landet og dermed også befolkningen sammen. Broerne er ligefrem blevet et nationalt 
symbol, der præger vores pengesedler på lige fod med nationalklenodier som Solvognen.

Men der skal passes på broerne, som hver eneste dag skal modstå naturens elementer.  
JORTON er helt i front, når det gælder byggeri og vedligehold af vores fælles infrastruktur, 
og har siden 1970’erne udført og renoveret mere end 1000 broanlæg for Vejdirektoratet, 
Banedanmark og kommuner.

Desuden har JORTONs hold af ingeniører, formænd og håndværkere været en central 
spiller i vedligeholdelsen af nogle af Danmarks største og mest ikoniske broer. Det har 
blandt andet betydet, at JORTON har sendt sine folk helt op i de svimlende 254 meter 

høje pyloner og helt ned i tunnelerne på Storebæltsforbindelsen. De har sørget for, at 
betonkonstruktionerne på en af Europas længste hængebroer fortsat kan binde landet 
sammen mange år ud i fremtiden.

Hvad end man søger specialister indenfor eksempelvis sprøjtebeton, undervandsstøbnin-
ger og katodisk beskyttelse, eller ønsker generel rådgivning og sparring indenfor bropro-
jekter, så står JORTON klar til at hjælpe.
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JORTON blev etableret i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt tog 
kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. I 
dag er tiden og opgaverne ganske anderledes, men virksomhedens DNA er den samme og 
indeholder de helt klassiske dyder som godt håndværk, samarbejde og professionalisme. 

Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og samarbejde. Vi bygger på tillid. 
JORTON har fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer og 
projekter. Vi giver ikke køb på på kvalitet i vores arbejde. Vi gør os umage.

Således har vi i JORTON en lang succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi som bygge-, 
anlægs- og entreprenørvirksomhed løser opgaver rundt om i landet.

I disse år beskæftiger vi i gennemsnit 500 medarbejdere heraf cirka 90 medarbejdere i 
Region Bro og råder således over en stor stab af specialister, der repræsenterer en omfat-
tende og varieret teknisk og håndværksmæssig viden og erfaring. En viden, der løbende 
vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver i samarbejde med andre parter, såsom 
bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Vi finder løsninger, ikke kun 
for JORTON, men for hele projektet. 

JORTON – det sikre valg.

JORTON A/S - DET SIKRE VALG
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Region Bro består af to specialer - henholdsvis Nybygning med Rene Faaborg som områ-
dechef og Steen Hansen som projektchef samt Renovering med Kasper Find Rasmussen 
som områdechef og Peter Martin Jensen som projektchef. Regionschef Kurt Hansen er  
den øverste ansvarlig for hele Region Bro.

I alt beskæftiger vi 90 dygtige medarbejdere og har Vejdirektoratet, Banedanmark, 
kommuner, forsyningsvirksomheder og andre entreprenører som primærkunder.

NYE ANLÆG OG RENOVERING AF EKSISTERENDE BROER

Nybygning

Renovering

Region Bro

Projektchef  
Steen Hansen
sh@jorton.dk
2486 0557

Projektchef 
Peter Martin Jensen
pmj@jorton.dk
6120 0348

Områdechef  
Rene Faaborg
rf@jorton.dk
2486 0597

Regionschef
Kurt Hansen
kh@jorton.dk
6162 1970

Områdechef  
Kasper F. Rasmussen
kfr@jorton.dk
6120 0346

NYBYGNING RENOVERING

REGION BRO



Mørkhøjvej
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Entreprisestyring og projektledelse
Vi råder over en projektorganisation med stærke kompetencer inden for planlægning og 
styring af både mindre renoveringsopgaver og multidisciplinære totalentrepriser. Da vi 
gennem årene altid har sat en ære i en stor egenproduktion, er vores byggepladser altid 
ledet og bemandet med egne erfarne formænd og en fast stab af faglærte håndværkere. 
Alle medarbejdere har de fornødne fagkundskaber, uddannelser og kurser til at kunne 
gennemføre opgaver i nærheden af stærkt trafikerede veje, på og ved jernbanen eller i 
byrum med mange interessenter.

Vi har således et indgående kendskab til de særlige krav, der stilles i henhold til gældende 
vejregler, banenormer, tilsynshåndbøger, etc.

Ved opstart af et projekt, sammensættes et team med høj faglighed og et stærkt engagement. 

Alle nøglemedarbejdere er specialister inden for projektets fagdiscipliner. Den udførende 
projektleder er ofte den samme person, som har kalkuleret tilbuddet. Det betyder, at 
nyttig viden fra tilbudsfasen udnyttes i udførelsesfasen. Vi stiller med en organisation med 
flad struktur og korte kommandoveje, hvorved reaktionstiden på uforudsete hændelser 
er hurtig og beslutsom. Den tætte interne dialog resulterer ofte i en mere smidig og 
tidsbesparende arbejdsproces.
 
Den omfattende erfaring gør, at vi er en særdeles kompetent samarbejdspartner, hvor 
åbenhed, dialog og samarbejde er et naturligt omdrejningspunkt for 
at opnå det bedste resultat for alle parter.

ÅBENHED, DIALOG OG SAMARBEJDE
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Erfarne og fleksible folk
Vores funktionærer og timelønnede er fleksible, når det gælder om at stille deres arbejds-
kraft til rådighed i hele landet. Det er generelt erfarne folk med mange år i vores tjeneste. 
25 års jubilæer blandt både funktionerer og timelønnede er almindelige. Erfaring er jo 
med til at sikre, at opgaverne løses med omhu og i en høj kvalitet.

Høj kundetilfredshed
Derfor er det heller ikke usædvanligt, at vi scorer højt på kundetilfredsheden. Vi sætter 
en ære i det gode samarbejde samt at føre en konstruktiv dialog med bygherren og 
dennes rådgivere. Vi leverer til tiden, tager hensyn til miljøet og omgivelserne samt 
bistår med konstruktiv viden.

Ingen opgave er for lille
Vi udfører alle former for anlægsopgaver fra udførelse af mindre fagentrepriser, storentre-
priser til store hoved- og totalentrepriseløsninger.

ÅBENHED DIALOG OG SAMARBEJDE
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BRO – NYBYGNING
• Vejbroer
• Jernbanebroer
• Faunapassager
• Broer over vand
• Stibroer
• Tunneler

JORTON har opført mere end 500 broanlæg i Danmark. Vi er specialister i beton, armering 
og brokonstruktioner. Opgaverne spænder fra store dalbroer til mindre stibroer.

BRO – RENOVERING
• Vejbroer
• Jernbanebroer
• Faunapassager
• Broer over vand
• Injektion og vandtætning
• Overfladebehandling af stål / beton
• Sprøjtebeton

Grundet vores brospeciale, har vi også spidskompetencer inden for gennemgribende bro- 
og betonrenovering til lands, til vands og i luften. 

Vi løser også alle typer renoveringsopgaver på bygninger, P-anlæg, bjælker, skorstene, 
altaner, slam- og vandtanke, renseanlæg og svømmehaller.

BRO KOMPETENCER
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Motorvejs- og landskabsbroen over Herningsholm Å er et flot eksempel på, hvordan  
bro og natur kan gå i dialog med hinanden. Det betød også, at broen modtog  
Herning Kommunes bygningspræmieringspris. 

Der er noget særligt over naturen, når man kører langs Herningsholm Å. At skulle bygge 
en motorvejsbro i dette område ville derfor let kunne forstyrre det naturskønne landskab. 
Da man skulle bygge en sådan bro, var alle enige om, at den skulle designes og bygges 
med respekt for omgivelserne.

Projektet resulterede i en 200 m lang 4-sporet motorvejsbro, designet som en tvillingebro 
og adskilt af en lysspalte i midten. Broen giver en helt fantastisk udsigt mod ådalen, der er 
en vigtig landskabelig identitetsmarkør for selve Herning by og dens indbyggere.
 
13 meter høje bropiller
- Landskabsbroen er udført som to in-situ støbte parallelle og efterspændte betonbroer, 
som hviler på 28 stk. 13 meter høje søjler. Broen er først pælefunderet på grund af den 
bløde undergrund i ådalen. Af samme årsag er der anvendt letklinker i underbunden ved 
jorddæmningerne i hver sin ende af broen. Letklinkerne er brugt for at reducere dæmnin-
gernes vægt på terrænet. At bygge bro hen over åen gav teknikerne endnu en udfordring, 
hvorfor JORTON indlejede gitterdragere i Tyskland med et spænd på hele 23 meter til 
stilladserne, forklarer områdechef René Faaborg.
 

Et godt samarbejde
Hos JORTON er man glade og stolte over prisen og ikke mindst det afsluttede resultat:

- Vi er glade for prisen og ikke mindst den flotte bro, der er et fint eksempel på, hvordan det 
gode håndværk og arkitektens visioner spiller flot sammen. Som entreprenør er det at bygge 
en bro altid noget helt særligt, uanset hvor mange gange, man har gjort det. Der er jo nogle 
helt andre tidsplaner, og vores folk har givet alt, hvad de har i sig. Men når man er omgivet 
af gode samarbejdspartnere og medarbejdere, så kan man godt nå sikkert i mål, til trods for 
at der kommer nogle uforudsete ændringer i byggeriet. Det er bestemt et projekt, vi stolt vil 
se tilbage på, fortæller regionschef Kurt Hansen. 

EN BRO SKAL OGSÅ VÆRE SMUK!

Begrundelsen for tildelingen af prisen lød således: 

-  Prisen tildeles for et elegant eksempel på et vejanlæg, som 

er smukt indpasset i landskabet. Landskabsbroen er enkel 

med høje slanke søjler, hvilket bevarer de naturmæssige 

kvaliteter i området.

Fakta:

Opgavetype: Tvillinge landskabsbro

Bygherre: Vejdirektoratet

Broentreprise: JORTON A/S

Arkitekt: Møller & Grønborg A/S

Periode: Maj 2015 - sept. 2016.



Nordskoven
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Det er ikke hver dag, at man ser en flere hundrede tons tung bro blive løftet på plads 
over Danmarks travleste jernbanestrækning, som det var tilfældet i Hedehusene, i 
efteråret 2019. Mange var mødt op for at se det spektakulære løft, der kunne ses som 
byggebranchens svar på en ballet. Alle parter skulle arbejde i perfekt harmoni og der var 
ikke plads til et eneste fejltrin. 

Broen ved Hedehusene er en skråstagsbro med en overbygning som stålkassedrager med 
udkragede vinger. Den har en spændvidde på 42 meter og spænder over alle fire hoved-
spor og to sidespor på Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning – Vestbanen. I nord 
er der udført en direkte fundering, hvor midlertidig spuns langs banen har været etableret. 
Mod syd er broen funderet på flere store og dybe insitu-støbte betonpæle.

Et nyt kapitel kan nu begynde
JORTON har udført beton- og broarbejdet i hovedentreprise for bygherren Høje-Taastrup 
Kommune og Nærheden P/S, og lige fra begyndelsen har der været stor begejstring over 
dette projekt, der kulminerede med selve broløftet.

Til trods for de mange tilskurere, udviste regionschef Kurt Hansen, en stoisk sindsro 
ved broløftet. Da han blev spurgt, hvorvidt han var nervøs før løftet, lød svaret kort:

- Nervøs? Nej, nervøs kan man ikke kalde mig, men jeg er derimod spændt. Vi har gjort 
vores forarbejde grundigt og vi har nogle dygtige og erfarne folk på sagen, så nervøs kan 
man ikke være. Men vi er altid spændte for det er jo afslutningen på mange måneders 
arbejde, der gør at et nyt kapitel i færdiggørelsen af broen kan begynde.

TONSTUNG BRO MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN  
BLEV ELEGANT LØFTET PÅ PLADS
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Løftet betød, at togtrafikken blev standset i en natspærring, men projektets størrelse taget 
i betragtning er det ikke meget beboerne i nærområdet har måttet lide under det store 
arbejde. Det skyldes en god koordinering, byggeriets parter imellem, og ikke mindst mange 
timers nattearbejde fra vores sjak af erfarne natteravne:

- Det kræver naturligvis en hel del nattearbejde for at få sådan en opgave til at hænge 
logistisk sammen, og vi har ikke mulighed for at gå på kompromis med tidsplanerne. Der-
for gør vi en dyd ud af at benytte det samme mandskab for at sikre en vigtig ensartethed 
for udførelse af f.eks. borede pæle, armering, formarbejde og støbning. Hemmeligheden 
bag det gode broprojekt, som vi kunne se her i nat, er en kombination af god planlægning 
og et team af gode folk, der kommer godt ud af det med hinanden. At stå i kulde og 
mørke og knokle løs samtidigt med, at man skal være fokuseret og skarp, er ikke altid lige 
sjovt. Derfor fortjener folkene bag denne bro en stor ros, afslutter Kurt Hansen.

Simpel og kompleks opgave
Selve broløftet er relativt hurtigt og simpelt i teorien. Men det svære er at lande de store 
elementer på brolejerne, for når først de er landet, kan man ikke flytte dem sidelæns. I 
sådan et projekt er der ikke nogen fortrydelsesknap. Det skal gøres rigtigt første gang.

Byggeriets parter

Bygherre: Høje-Taastrup Kommune og Nærheden P/S

Bygherrerådgiver: COWI A/S og Dissing+Weitling architecture A/S

Hovedentreprenør: JORTON A/S

Underentreprenør på stålbro: Valmont SM A/S



16 VORES BROER BINDER DANMARK SAMMEN

Brorenovering 
Betonkonstruktioner er under konstant påvirkning fra omgivelserne. Skader på 
betonen opstår typisk som følge af mekanisk og kemisk påvirkning, frostangreb samt 
rustangreb på armeringen. Jo længere tid der går, desto større bliver behovet for 
renovering. Betonkonstruktioner kan også blive ramt pludseligt og uforudset af brand, 
eksplosioner, påkørsler eller påsejlinger.

 
Vi har stor erfaring med alle former for renovering og reparation af beton, blandt andet 
ved hjælp af følgende metoder og kompetencer:

TIDENS TAND, VEJR OG VAND

STØBEMETODER

Sprøjtebeton

Flydebeton

Understøbninger

Injektion

Katodisk beskyttelse

Undervandsstøbninger

UDSKIFTNINGER

Kantbjælker

Autoværn

Brobelægninger

OVERFLADER

Overfladebehandling

Kulfiberforstærkning

Afrensning og malerbehandling

RÅDGIVNING, M.M.

Pilotprojekter

Betonundersøgelser

Rådgivning og sparring

Entreprisestyring

Projektledelse

Innovative løsninger
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Kundeudtalelse
Lillebæltsbroen fra 1935 er så solidt lavet, at der først i dette årtusinde har været brug for 
at lave vedlige holdelsesarbejder på buefagene, som bærer den kom binerede jernbane- og 
vejbro på land fra Jyllandssiden. 

JORTON har blandt andet stået for vedligeholdelses arbejder og broinspektør Palle Wulff 
Kristensen kalder samarbejdet for godt, positivt og professionelt.

– Der er udført en større renovering af buefagene på land. De har lavet en forsøgsre-
novering på bunden af de hule bropiller. Pilotprojektet skulle bane vejen for en større 
renoveringsopgave. JORTON har foretaget eftersynet af fugerne mellem granitten på de 
fire strømpiller ude i Lillebælt, og så har de udført endnu et pilotprojekt for at bremse 
nedbrydningen af betonen på indersiden af bropillerne, fortæller Palle Wulff Kristensen.

– Kort fortalt, så er JORTONs folk yderst professionelle, siger broinspektøren.

Lillebæltsbroens piller og buefagene på land, er fremstillet i jernbeton, mens fagene hen 
over bæltet er lavet af stål. Broen er totalt 1178 meter lang, og det største spænd er på 220 
meter. Opførelsen af broen begyndte i 1925 og blev taget i brug næsten 10 år senere. Til 
sammenligning tog det lige så lang tid at opføre den næsten 14 km lange Storebæltsbro.

SELV DE BEDSTE BROER TRÆNGER TIL VEDLIGEHOLD

”JORTONs folk  
er yderst  

professionelle.”
Palle Wulff Kristensen,  

Banedanmark
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Vedligehold
Vedligeholdsarbejder udgør en betydelig del af de opgaver, som løses af broafdelingens 
specialister. Storebæltsbroen er den største af alle konstruktioner, vi har udført vedligehold 
på, og det kræver ikke kun lang erfaring, men også at vores folk kan arbejde i det fri fra 
havoverfladen og op til toppen af pylonerne, der er Danmarks højeste punkt.

Vedligehold og reparation af skader på betonens overflader er blandt andet udført  
fra en Sky Climber.

Vi har i årtier arbejdet på Storebæltsforbindelsen på betonsiden. Det er en meget 
spændende arbejdsplads, hvor arbejdet foregår fra vandoverfladen til 254 meter over 
vandoverfladen. Vi har også udført renoveringsarbejde i tunnellerne under storebælt. 
Her ses vi igang med betoneftergåelse af pylonerne på broens udvendige side. Arbejdet 
foregår fra en skyclimber. 

TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN
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Man skal passe på hinanden
Vi er meget afhængige af ”betoner”, der ikke har højdeskræk og kan tisse på kommando. 
For når man starter i kote 65 på vognbanen, ved man ikke, hvornår man er ved mid-
terbjælken og hvor man kan lade vandet. Jobbet afhænger også af at være omgivet af 
kolleger, der har en forståelse for, at sikkerhed altid skal komme i første række. 



Sundmolen
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Vi arbejder for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche ud fra et holistisk perspektiv. Vi er 
medlem af foreningen Byggeriets Samfundsansvar og del af Kooperationen, der er arbejdsgi-

ver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark. Vi arbejder desuden aktivt med FNs 17 
verdensmål for en mere social, miljøvenlig og økonomisk bæredyg-
tig verden.

Vi tager udgangspunkt i verdensmål nr. 3 Sundhed og 
Trivsel, nr. 8 Anstændige Jobs, nr. 12 Ansvarligt Forbrug 
og Produktion samt nr. 17 Partnerskaber for Handling, 
med en bevidsthed om, at bæredygtighed ligger i samspillet 
mellem alle verdensmålene, der er forbundne i varierende grad. 
Vores arbejde med samfundsansvar, miljø og verdensmål viser 
sig konkret i vores vedvarende fokus på et sundt arbejdsmiljø 

for vores medarbejdere fysisk og psykisk; styrket integrering af arbejdskraft fra kanten af 
arbejdsmarkedet; fokus på bedre kønsfordeling på byggepladsen såvel som på ledelsesgan-
gen; vores store andel af praktikanter og lærlinge og vores løbende indsats for kompetence-
udvikling for stadig flere medarbejdere indenfor bæredygtighed generelt samt uddannelse 
som DGNB-konsulenter. Herudover indgår vi i videngenererende partnerskaber med fokus 
på bæredygtige byggeprocesser og byggepladser, cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse, 
genbrug og genanvendelse samt gennemgående energi- og CO2- reduktion.

Med fuld opmærksomhed på, at byggeriet står for omkring 40 % af klodens ressource-
forbrug og genererer 1/3 af klodens affald, har vi valgt at være aktive medlemmer af den 
udvalgsgruppe under Dansk Standard, der lige nu arbejder på en ny europæisk standard 
indenfor cirkulær økonomi i byggeri og anlæg (S-878)

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED
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Vi er desuden initiativtager til forskellige videngenererende og bæredygtighedsfremmende 
partnerskaber med interessenter som bygherrer, nedbrydere, transportører og affaldsmod-
tagere om pilotprojekter med fokus på affaldsforebyggelse, affaldshåndtering, resultat-
dokumentation, metodebeskrivelse og videndeling både internt og eksternt. Samtidig er 
vi initiativtager til et samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudviklings Grønne 
rejsehold, Jyllandsringen og ARVAL med sigte på nedbringelse af JORTONs samlede 
dieselforbrug gennem energireducerende kørsel. Dette er et bidrag til et lavere energifor-
brug og en lavere udledning af CO2. Vores forskellige partnerskaber og vidensamarbejder 
tager udgangspunkt i konkrete byggesager og implementeres løbende i organisationen til 
gavn for mennesker, dyr og natur. Vi er certificeret efter standarderne ISO 9001:2015 
kvalitet, DS/ISO 14001:2015 miljø og DS/ISO 45001:2018 arbejdsmiljø. Certificering er 
et led i vores strategiske vedvarende arbejde med at sikre en bæredygtig forretningsudvik-
lingen.

Vi er til stede lokalt og landsdækkende med bæredygtig og global bevidsthed. Vi har god 
erfaring i samarbejdet med bygherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører og underentre-
prenører om at sikre en høj bæredygtig standard anlægsarbejder. Derfor stiller vi lige så 
høje krav til os selv som til vores leverandører og underentreprenører i relation til kvalitet, 
miljø og arbejdsmiljø, hvilket afspejler sig igennem hele planlægnings- og byggeprocessen.

Vi arbejder for at imødekomme klimaændringerne ved at understøtte samfundets inte-
resse i en mere bæredygtig byggebranche og har stor ekspertise i nybyggeri og renovering 
af broer uanset om det er broarbejde i stor skala over bælt og sund, mindre arbejder i tæt 
bymiljø eller broarbejde med nænsomhed gennem beskyttede eller sensitive naturområder 
som eksempelvis Storå, Herningsholmså eller Nordskoven i Silkeborg.

En del af vores fokus på miljø og bæredygtighed omfatter omhyggelig screening af 
farligt affald i samarbejde med nedbryder, samt at understøtte selektiv nedbrydning 
og øge procentdelen af materialer til genbrug, eksempelvis gennem socialøkonomiske 
virksomheder og genanvendelse til produktion af nye byggematerialer eller direkte til 
genindbygning lokalt. Gennem dette fokus på bæredygtighed tidligt i processen øges 
også fokus på optimering af materialemængder, størst mulig grad af genindbygning 

af materialer samt færre materialer der går til spilde og bortkøres. Inden opstart er det 
selvfølgelig gængs praksis at foretage en omhyggelig miljøsanering, hvor alle forurenede 
materialer fjernes og afleveres til korrekt behandling.

Derudover har vi fokus på at understøtte bygherres valg af stærke, miljøvenlige materialer 
med stor slidstyrke fra udvalgte leverandører, der gennem mange år har bevist deres 
høje standard. Materialevalget skal gerne, så vidt det er muligt, tage hensyn til princippet 
”fra vugge til vugge” med tanke for materialernes samlede klimaaftryk og livscyklus. 
Dette gøres blandt andet ved at vælge robuste materialer med stor slidstyrke og lang 
holdbarhed. Derved forlænges konstruktioner og anlæggets levetid, hvilket mindsker det 
samlede klimaaftryk. Opmærksomhed på materialer af høj kvalitet, bidrager desuden til at 
begrænse CO2-forbruget ved den efterfølgende drift og vedligehold.

Bæredygtighed lægger op til en helhedstænkning, der fokuserer på både CO2-reducerende 
tiltag, mindre byggepladsspild, godt og sikkert arbejdsmiljø samt hensyn til natur og lokalmiljø. 
Vi har fokus på at reducere energiforbrug ved energirigtig etablering af byggeplads og skurby. 
Al gitterbelysning, håndprojektører og anden byggepladsbelysning opføres med LED, i alle de 
tilfælde hvor det er muligt. Derudover etableres vores skurby med tæt og energibesparende 
opstilling af skurvogne, ligesom der løbende eftermonteres LED til skurvognsbelysning og 
energibesparende varmepumper til opvarmning. Som led i vores arbejde for trivsel, og for at 
fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene, opsættes der egen skurvogn til bad  
og omklædning for kvindelige medarbejdere.

Vi har stor opmærksomhed på naturbevarelse og reetablering af planter og levesteder 
efter endt renoverings- eller byggeproces. Byggepladsen optimeres, ligesom der etableres 
nødvendige afværgeforanstaltninger med henblik på at påvirke en så lille del af den 
omkringliggende natur som muligt.
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JORTON vandt totalentreprisen med opførelse af en 295 m lang landskabsbro over Store-
åen, som den længste bro på Holstebromotorvejen samt en underføring af Hodsagervej 
hvor tildelingskriterier var æstetik og teknisk løsning.

I dag ligger broen smukt i landskabet og arbejdet er rigtig flot udført og Vejdirektoratet er 
meget tilfredse med det arbejde JORTON har leveret.

Broen i landskabet 
Området ved Storåen er karakteriseret ved at være et relativt åbent landskab og Vejdirek-
toratets ønske var at landskabsbroen tilgodeså den landskabelige kontekst i en slank, enkel 

og homogen konstruktion. Jorton har imødekommet dette ønske fuldkommen med en 
broløsning udformet med en konstant dragerhøjde. En formgivning, der sikrer et minimalt 
og ensartet tværsnit og dermed en meget slank bro, og som udtrykker et spændstigt og 
afbalanceret brodæk sammen med en elegant og slank søjleunderbygning.

Udførelsen
JORTON har under selve udførelsen arbejdet professionelt og skånsomt i området og 
udvist hensyn til naturen og Storåen, som er en af Danmarks reneste vandløb og derfor 
har der været mange miljøkrav, som JORTON har levet op.

Dygtig brobygger
Projektchef Janie Winther Ipsen har kun ros til JORTON. Vejdirektoratet har oplevet et 
rigtig godt samarbejde med en entreprenør som har leveret et projekt af høj kvalitet som 
til fulde lever op til kravene og anerkender også Jorton som en dygtig entreprenør, som 
går professionelt ind i samarbejdet med bygherren.

VEJDIREKTORATET V/PROJEKTCHEF JANIE WINTER IPSEN

”Broen i landskabet  
- flot arbejde”

Janie Winter Ipsen, 

Vejdirektoratet
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Siden Storebæltsforbindelsen blev indviet i 1998 har der med jævne mellemrum været 
brug for at reparere eller vedligeholde betonen på pylonerne, på ankerblokkene og i 
jernbanetunnelen – og hvor der ellers er anvendt beton i konstruktionerne. Vejr, vind og 
salt tærer på betonoverfladerne, og det medfører afskalninger og revner samt efterføl-
gende korrodering af armeringen. Derfor er der brug for dygtige betonfolk til at holde en 
af verdens længste hængebroer, lavbroen og de øvrige betonanlæg vedlige.

Driftsleder Svend Gjerding fra A/S Storebælt har gennem mange år jævnligt brugt JORTON 
til at stå for betonrenoveringen:

– Vi har ikke en fast aftale med en betonentreprenør, men vi kan altid ringe til JORTON, 
og så går der ikke lang tid, før de er klar til at løse opgaverne – uanset om det er nede i 
jernbanetunnelen eller på toppen af pylonerne på Østbroen. JORTON har meget erfarne 
brofolk til rådighed, og de leverer betonarbejde af god kvalitet. Derfor bruger jeg dem 
jævnligt til opgaverne, siger Svend Gjerding fra A/S Storebælt.

Storebæltsforbindelsen er sammenlagt 13,4 km lang. Østbroens hængebro er med sit 
1624 meter lange hovedspænd stadig en af verdens længste af slagsen. Pylonerne på 
Østbroen er 254 meter høje og udgør dermed Danmarks højeste punkt.

VEDLIGEHOLDER BETONEN HØJT OVER OG DYBT UNDER STOREBÆLT

”JORTON har meget erfarne 
brofolk til rådighed,

og de leverer betonarbejde af 
god kvalitet.”

Svend Gjerding,  

A/S Storebælt



Storebælt
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