
INFRASTRUKTUR

 PERRONELEMENTER  AUTOVÆRN
 FUNDAMENTER  STØJSKÆRME
 PADDEHEGN/TUNNEL  KANTBJÆLKER TIL BROER
 TUNNELLER OG BROER



VI STØBER IDÉERNE 
– OG SÆTTER NYE STANDARDER

Motorvej mellem Herning og Holstebro
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ØSB, Perstrup Beton Industri,   
Byggebjerg Beton og Svinninge Beton 
Industri er betonelementfabrikker, der 
sammen med Abeo udgør virksom- 
hederne i Industri Beton Holding A/S. 
Industri Beton beskæftiger ca. 300 
medarbejdere.

Virksomhederne i Industri Beton Hol-
ding A/S leverer alle slags beton- 
elementtyper til renovering, ombygning 
eller til helt nye projekter til byggeriet. 
Vi tilbyder totalleverancer af komplette 
råhuse - inkl. projektering og montage.  
 

Desuden producerer vi elementer til 
infrastruktur, tanke og landbrug.
Vores betonløsninger sætter nye 
standarder – og vi er altid klar til at 
stille vores ekspertise og erfaring til 
rådighed, når der skal udvikles nye og 
spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve 
standarden for dit projekt.



   

Beton - helt til kanten
Vi specialfremstiller kantbjælker og kanalrender til både nybyggeri og 
renovering af eksisterende banebroer.

Vores sortiment indeholder en lang række standard- og special-
produkter med fokus på infrastruktur til fx stationer og baneanlæg, 
motorveje og broer samt til beskyttelse af naturen og dyrelivet.

Vi tænker både anvendelsen og det arkitektoniske udtryk ind i vores 
løsninger. Ligesom kvalitet, effektivitet og trafiksikkerhed også spiller 
en afgørende rolle.

KANTBJÆLKER 

TIL BROER
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Betonbjælker til  
banebroer
Vi sikrer dig gode og 
solide løsninger til  
brobyggeri.

Banetoften, Holstebro
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Vi er specialister i perronsystemer 
både til udførelse af nye perroner 
(primært perron 3) samt til renovering 
af eksisterende (ofte perron 2). 

Metro-station, Ørestaden

NÆSTE PERRON - INDUSTRI BETON

PERRONELEMENTER
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NÆSTE PERRON - INDUSTRI BETON

Det er helt okay at træde på  
vores betonløsninger   
– og det er der faktisk mange 
rejsende, der gør hver eneste dag.

Harlekin mønster på Perron, Hvalsø



AUTOVÆRN TIL STØRRE 
TRAFIKSIKKERHED
AUTOVÆRN

Beton er et fremragende materiale, når 
det handler om at skabe autoværn til 
trafiksikkerhed. 

Autoværn i beton er holdbare og sikre 
løsninger til trafikale udfordringer – fra 
omdirigering af den kørende trafik til 
midlertidig ændring af vognbaner.

Ved vejarbejde fungerer autoværnet des-
uden som beskyttelse af vejarbejdere og 
trafikanter samt bygværker og maskiner 
med mere.
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Holbækmotorvejen

TRAFIKSIKKERHED







                    Paddehegn





                    Paddetunnel
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Tunneller og hegn kan være effektive foranstaltninger 
til at nedbringe antallet af trafikdræbte padder.

Paddehegn og paddetunneller er en enkel og effektiv 
løsning, der holder padderne væk fra veje og andre 
trafikerede arealer.

PADDEHEGN 
BESKYTTER 
FRØER 
MOD 
BILDÆK

PADDEHEGN / PADDETUNNEL





                    Facadeelement



STØJSKÆRM 

STØJSKÆRME 
FOR ØRET 

– OG FOR ØJET

En kunde spørger os, om vi kan lave en støjskærm i beton, 

der foruden at reducere støjen også vil fungere som en 

fryd for øjet. Det er et godt eksempel på, 

en udfordring vi ikke siger nej til.

Støjskærme anvendes ofte, hvor der er behov for 

støjreducering, fx i forbindelse med beboelse tæt på 

tunge trafikale områder. 

Så det er helt naturligt at kombinere funktion med æstetik.
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Roskilde
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Roskilde



Hos Industri Beton A/S finder du specialister, der kan skabe individuelle 
og skræddersyede løsninger til både tunneller og broer.

Vi er klar til at forme og tegne unikke løsninger og bygge dem op fra bunden 
ud fra dine særlige ønsker.

STÆRKE TUNNELLER OG BROER  
- DEN NEMME VEJ TIL GLIDENDE TRAFIK

TUNNELLER OG BROER

Varde
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Bispetorv, Hjørring

Skjern
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Alle vores broer og  

tunneller designes for  

100 års levetid og kan  

dimensioneres for  

alle belastninger – også  

højhastighedstog
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TUNNELLER OG BROER 
GIVER DIG

Til baneprojektet Køge Nord-Næstved, som er en forberedelse til 
elektrificering, har vi produceret og leveret 3 vejbærende broer.
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• Kort byggetid

•  Høj kvalitet

•  Lang levetid

•  Miljørigtige løsninger

•  Konkurrencedygtige priser

•  Tilfredse bygherrer

Til Femern-forbindelsen - på strækningen mellem 
Ringsted og Rødby, producerer og leverer vi 10 broer.

Til motorvejen mellem Herning og Holstebro, 
leverer vi 5 vejbærende broer og 5 tunneller.

For Banedanmark opfører vi en sporbærende bro, 
hvor banen skal føres over Ny Pilemøllevej i Ishøj.



Vi skaber stabilitet under overfladen. Vi har et stort 
produktprogram inden for Plan 90 fundamenter, og vi 
har altid standardtyperne på lager.

Fundamenterne anvendes til påmontage af lysmaster, 
billetautomater, venteskure, pullert mv. inden for Bane 
Danmarks perron-apteringssystem. Kabelføringen er 
enkelt, da tomrør kan indstøbes fra alle sider.

Det er enkelt at udføre fundamentarbejdet med vores 
præfabrikerede fundamenter. Elementerne udføres 
både med eller uden indstøbte forankringer til diverse 
typer gittermaster. Forankringerne kan leveres enten 
varmgalvaniserede eller rustfri.

Har I behov for specielle mål, kan vi hurtigt omstille 
til det.

ALT DET 
DU 
IKKE 
KAN SE

PLAN 90 FUNDAMENTER
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Rastepladsen Rønkilde
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