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VI BYGGER PÅ
ÅBENHED, DIALOG OG 
SAMARBEJDE

Vi vil stille klare og åbne for-
ventninger til os selv og vores 
samarbejdspartnere, så projektet 
bliver gennemskueligt. Vi vil 
gøre det lettere at håndtere de 
udfordringer, der opstår i større 
og mindre byggeprojekter. Vi vil 
tage hånd om knasterne, før de 
vokser og bliver til problemer.

Vi vil DIALOGEN. Den er et 
grundlæggende værktøj til, 
at byggeprocessen forløber 
optimalt, og at vi sammen når 
det bedste resultat.

I JORTON har vi mange års 
erfaring med at tage ansvar og 
arbejde for, at parterne i hele 
forløbet indgår i konstruktiv 
dialog. Dialog betyder, at vi 
når målene til glæde for både 
kunder og samarbejdspartnere.

Vi ønsker SAMARBEJDE mellem 
alle parter i projektet – bygherrer, 
arkitekter, rådgivende ingeniører 
og entreprenører. Det betyder, 
at vi vil finde løsninger – ikke 
kun for JORTON, men for hele 
projektet. Det kræver nærhed til 
bygherren og projektet.

Med vores stærke kultur og et 
godt arbejdsmiljø funderet i 
egenproduktion kan vi prakti-
sere samarbejde hver dag. Vi er 
et naturligt omdrejningspunkt 
for samarbejdet, fordi vi altid er 
tæt på.

Derfor er JORTON den helt 
rigtige samarbejds-/sparrings-
partner, når der er tale om at 
drive et projekt fra byggestart 
til aflevering. I bogen her finder 
du et lille udsnit af de projekter, 
JORTON har udført indenfor de 
seneste år.

Vi er helt fremme, når der skal 
bygges nyt, men vi har også 
årtiers erfaring med at bevare og 
forny den ældre bygningsmasse 
og infrastruktur, når vi renoverer 
for fremtiden til gavn for bolig-
foreninger, virksomheder, det 
offentlige og for private.

Rigtig god fornøjelse!
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Hos JORTON sætter vi en ære i at levere holdbare 
og langtidssigtede løsninger på såvel store som 
små opgaver, og vores arbejde er karakteriseret 
af stor forståelse for projektets helhed.

Vores grundlæggende styrke er en stabil organisation 
i en velforankret og velkonsolideret virksomhed. 
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.

Således har JORTON mere end 80 års succesrig historie 
og erfaring i ryggen, når vi som bygge- og entrepre-
nørvirksomhed løser opgaver fra vores afdelinger 
rundt om i hele landet. Vi udfører alle former for 
byggeri og anlægsopgaver – fra udførelse af mindre 
fagentrepriser til store totalentrepriseløsninger.

I stort set alle vores opgaver, sætter vi en ære i, at 
håndtere egenproduktionsopgaven selv. Indenfor 
betonarbejder, elementmontage og murearbejder, 
har vi store kompetencer, som bidrager til bedre 
projekter, højner kvaliteten og sikrer at projektet 
leveres til tiden.

Tiden og opgaverne er ganske anderledes end 
i begyndelsen, men virksomhedens DNA er den 
samme og indeholder de helt klassiske dyder som 
godt håndværk, samarbejde og professionalisme.

Nøglen er ÅBENHED.
Branchen har i mange 
år været kendt for 
at vide bedre, men 
JORTON vil belyse 
projektet fra alle sider.
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BOLIGER
Opførelsen af boliger er en kernekompetence 
hos JORTON, og vi har gennem årene opført over 
25.000 nye boliger. Det sker altid i tæt samarbejde 
og dialog med bygherrer, arkitekter, rådgivende 
ingeniører og entreprenører.

Med vores afdelinger kan vi de fleste steder i landet 
tilbyde nærhed og lokalt engagement, hvilket er en 
stor fordel for bygherren – uanset om det er en stor 
boligforening eller en mindre bygherre. JORTON har 
en stor egenproduktion, hvilket betyder, at vi normalt 
trækker på egne erfarne håndværkere til opgaverne.
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BOLIGRENOVERING
Danmark er boligforeningernes land, og JORTON 
er en del af denne Danmarkshistorie. Vi er derfor 
blandt de mest erfarne aktører, når det gælder om 
at vedligeholde den ældre boligmasse og give hele 
kvarterer et løft ind i fremtiden.

Vi har gennem 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.

Vi lægger stor vægt på at skabe dialog om 
projekterne med inddragelse af alle parter, og det 
er vores erfaring, at man ofte når frem til fælles 
mål ved at sikre et grundigt og seriøst samarbejde 
gennem hele processen.
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INSTITUTIONER  
OG LÆRINGSMILJØ 
JORTON er det oplagte professionelle valg, når 
offentlige myndigheder skal opføre sygehuse, universi-
tetsbyggerier, skoler, børnehaver og plejehjem. Vi har 
mange års erfaring med at bygge offentlige institu-
tioner, hvad enten det drejer sig om fag-, hoved-, 
stor- eller totalentreprise.

Vores tilgang til kunder og samarbejdspartnere 
bygger på ÅBENHED, DIALOG OG SAMARBEJDE.



ERHVERV 11ÅBENHED · DIALOG · SAMARBEJDE10

ERHVERV
JORTON kan som konkurrencedygtig total- eller 
hovedentreprenør projektere og udføre alle former 
for erhvervsbyggerier 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 13ÅBENHED · DIALOG · SAMARBEJDE12

HÅNDVÆRK
JORTON har en fast stab af erfarne og dygtige 
murere, som bygger videre på vores over 80 år lange 
historie indenfor murerfaget. Derfor er JORTON et 
kvalitets- og konkurrencemæssigt godt valg, når der 
skal bygges nyt eller renoveres.

Vi har muret for både det offentlige og det private. 
Specielt skal nævnes de mange store renove-
ringsopgaver for den almene sektor, herunder 
arkitektoniske og miljømæssige kvarterløft, samt 
specialopgaver, hvor vores murere i et tæt samar-
bejde med verdensberømte kunstnere skaber dét, 
der betegnes som helt unikke bygningsværker. Her 
mures der med et højt fagligt, men også kunstnerisk 
håndelag med specialfremstillede sten.

JORTON løser med andre ord alle slags murer-, flise- 
og klinkearbejder samt facadepuds. Ingen opgave er 
for stor eller for lille – eller speciel for den sags skyld.
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BETON
JORTON har for Aarhus Kommune udbygget og 
renoveret Marselisborg Renseanlæg med blandt 
andet nyt sandfilter inklusiv filterbygning samt 
nye efterklaringstanke.

JORTON har haft beton som speciale siden etablerin-
gen i 1932, og vores håndværkere er uovertrufne på 
dette fagområde. Referencerne er blandt de bedste 
og omfatter in situ-støbning i alle former og størrelser 
samt glideforskalling, 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.

Tårne, skorstene, siloer eller bropiller opføres ved 
hjælp af GLIDEFORSKALLING, hvor betonen fyldes i 
en forskallingsform, som langsomt hæves og fyldes 
efterhånden som betonblandingen hærder. Alt efter 
hvor stort og højt byggeriet er, kan det tage dage 
eller uger, hvor skiftende hold af betonarbejdere 
arbejder kontinuerligt på opgaven.

Traditionel forskalling laves med brædder, men 
på større arbejder bruges ofte stålforskalling eller 
vandfaste krydsfinérplader. Ved at anvende rå 
brædder eller indlægge profiler i forskallingen opnås 
en reliefvirkning i betonoverfladen.
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BROER
Broer spiller en helt central rolle for infrastrukturen 
i Danmark og for JORTON. Vi har siden 1970’erne 
udført over 500 broanlæg for Vejdirektoratet, 
Banedanmark, regioner og kommuner. Opgaverne 
spænder fra store dalbroer til mindre faunapassager. 
Vi har således en stor andel i de seneste årtiers 
modernisering af trafiknettet.

Hos JORTON ser vi på brobygning som et vigtigt 
udviklingsområde, hvor innovation og smarte 
løsninger er en del af den ydelse, som bygherren 
køber. Innovationsarbejdet betyder, at vi altid vil 
være et sikkert og konkurrencedygtigt valg, når der 
skal opføres nye broer i fremtiden.
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BRORENOVERINGER
JORTON har opført over 500 nye broanlæg her-
hjemme de seneste 40 år, fordi vi er specialister i 
beton, armering og brokonstruk tioner. Derfor ved vi 
også, hvordan man renoverer gamle broer, når alder, 
vind og vejr begynder at tære på beton og armering. 
Af samme grund har vi stået for gennemgribende

brorenoveringer gennem årene til lands, til vands 
og i luften – fra renovering af dækket på to af 
Storebæltbroens ankerblokke til fugearbejde højt til 
vejrs på Vejlefjordbroen. Vores broeksperter holder 
til i to særlige afdelinger i Kolding og Køge og er 
dermed centralt placeret i landet.
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ANSVAR OG 
ÅBENHED
JORTON vil tage ansvar, og det gør vi bedst, når 
vi spiller med åbne kort. Beslutningerne træffer 
vores kompetente medarbejder 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 jernbanebroer 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 erken-
der gerne, at tingene udvikler sig, mens vi arbejder. 
Derfor vil vi lade åbenhed, dialog og samarbejde 
være løftestang for vores høje faglige kompetence.

JORTON – DET SIKRE VALG, NÅR DU SKAL 
VÆLGE ENTREPRENØR



Region Nord
Hjørring / Aalborg

Region Midt
Aarhus / Randers

Region Syd
Kolding / Aabenraa / Esbjerg

Region Fyn
Odense

Region Sjælland
Køge

Bro
Kolding / Køge

www.jorton.dk




