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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 begyn-
delsen, men virksomhedens DNA er den samme og 
indeholder de helt klassiske dyder som godt håndværk, 
samarbejde og professionalisme.

I JORTON beskæftigede vi 378 medarbejdere i 2018, 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 samarbejde med alle parter i projektet, såsom 
bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører og entrepre-
nører. Vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for 
hele projektet. 

JORTONS VÆRDIER
Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog 
og samarbejde. 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.



KONTAKT

Lars Peter Jensen

Afdelingschef

lpj@jorton.dk

2486 0506

Korsvej 13

6000, Kolding

kolding@jorton.dk

+45 8930 4650

Kolding

Kometvej 32

6230 Rødekro

aabenraa@jorton.dk

+45 8930 4630

Aabenraa

Brolæggervej 13

6710 Esbjerg

esbjerg@jorton.dk

+45 8930 4500

Esbjerg

Anders Peter K. Knudsen

Områdechef

apk@jorton.dk

6162 1986

Peter Storkholm

Områdechef

pst@jorton.dk

6120 0352

Hans Jørgen Daabeck

Projektchef

hjd@jorton.dk

2486 0525
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LIDL DANMARK K/S
Vojens, Hedensted og Sønderborg. Opførelse af såvel nøglefærdige LIDL buktikker som om- og tilbygning efter LIDLs 
landsdækkende koncept vedrørende bæredygtighed. Hovedentreprise.

MIH VESTAS HAL, ESBJERG HAVN
Opførelse af tre sammenbyggede haller med forskellig funktion og lofthøjde. De tre haller bliver brugt til henholdsvis 
lager, til samling af de store møller, og den sidste til test og shipment. Opgaven var projekteret til en byggetid på 
fem måneder, hvilket JORTON overholdt til punkt og prikke meget imod bygherrens forventninger. Totalentreprise



ST. ANDST EFTERSKOLE
Vejen.  Opførelse og ombygning. Opførelse af  to tilbygninger samt mindre ombygning af eksisterende bygninger - 
heriblandt køkkenet. Der opføres 1.000 nye kvadratmeter. Elevtallet forventes at vokse med 40 procent. Partnering

P-HUS DANMARKSGADE
Esbjerg.  Etablering af nyt parkeringshus i centrum af Esbjerg. 390 parkeringspladser med i alt 11 halve niveauer. 
10.500 m2. Totalentreprise
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KANNIKEGÅRDEN
Ribe. Opførelse af nyt fælles hus for Ribe Sogns Meninghedsråd, der formår at skille sig ud, og som samtidigt respekterer 
byens historiske arv.  Kannikegården blev i 2018 nomineret til verdens bedste nye bygning af Riba International Prize. 
Kannikegårdens funktion er kontor, samlingssal og administrative lokaler for personale tilknyttet domkirken. Hovedentreprise

SYRENPARKEN ETAPE II
Børkop. Ombygning og renovering af eksisterende bofællesskab/døgninstitution for psykisk syge. Byggeriet omfatter 
ombygning af 3.657 m² bruttoareal fordelt på ét plan. Sammenlægning af nuværende to boliger/værelser til større 
boligenheder. Hovedentreprise.



FJORDENHUS
Vejle Fjord. Nyopførelse af kontordomicil. Olafur Eliassons unikke og innovative bygningsværk danner ramme for Kirk Kapitals 
hovedsæde. Byggeriet er placeret i havnebassinet, og arbejdet under vandoverfladen krævede innovative og komplekse 
processer i hele udførelsesfasen. Det 6-etager høje byggeri er placeret ude i selve havnebassinet. 5.500 m2. Hovedentreprise.

SKOVVÆNGET/BROMBÆRVEJ
Haderslev. Omfattende renovering af 144 almene boliger, 66 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang, nedriv-
ning af 132 boliger til rækkehus. Nye tekniske installationer i alle boliger samt nye udearealer. Hovedentreprise.
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