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  BROER     PRODUKTION     VEJBÆRENDE    JERNBANER
  SPORBÆRENDE     MOTORVEJE     MONTAGE
  3D KONSTRUKTIONER     PROJEKTERING





Hos Perstrup Beton Industri finder du specialister, der 
kan skabe individuelle og skræddersyede løsninger til 
alle typer inden for broer.

Vi er klar til at forme og tegne unikke løsninger og bygge 
dem op fra bunden ud fra dine særlige ønsker.
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BROELEMENTER Vejbærende bro i Køge 
Til baneprojektet Køge Nord-Næstved, som er en forberedelse til 
elektrificering, har vi produceret og leveret 3 vejbærende broer.
Til den nye motorvej mellem Herning og Holstebro, leverer vi 3 
vejbærende broer og 2 tunneller.

VEJBÆRENDE



   



SPORBÆRENDE

Få den komplette pakke

Alt i betonelementer til broer og tunneller
• Projektering  
• Produktion
• Projektledelse 
• Montage 

Kontakt os 
– så vores stærke projekteringsafdeling 
kan hjælpe jeres næste projekt i mål.



Sporbærende bro i Ishøj
For Banedanmark opfører 

vi en sporbærende bro, 
hvor banen skal føres 
over Ny Pilemøllevej.

SPORBÆRENDE
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge  
Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S, 
der beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Personalet er fordelt med ca. 100 
ansatte hos ØSB, ca. 130  hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 60 på 
den nyåbnede fabrik i Svinninge samt 3 personer hos Abeo, der primært har 
fokus på udvikling, optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle typer beton- 
elementer til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. 
Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og mon-
tage. Yderligere producerer vi elementer til anlæg, 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.


