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  Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2017. 
 
 Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller  
 på mail til bn@ccbrun.dk. 

Ferie & Feriefridage  

 
 
  I ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018 afholdes ferie således: 
 
 
  
 Juleferie fra fredag d. 22. december 2017 ved normal arbejdstids ophør 
  til tirsdag d. 2. januar 2018 ved normal arbejdstids begyndelse 

Så er efteråret kommet .... 
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Indlæg fra Kristian 

Så er sommeren overstået, jeg håber alle har nydt sommeren, om end vejret  
ikke har været det bedste. Nu nærmer efteråret sig, hvor vi kan se frem til en  
rigtig god produktion med et højt aktivitetsniveau. 
 
I markedet går det stærkt, og den generelle fornemmelse er, at der igen er  
meget at lave, utroligt mange tilbudsmuligheder og en generel positiv fremtid for  
byggebranchen. 
 
Vi ser positivt på fremtiden, hvor vi fornemmer stort behov og lyst fra bygherrernes side til at 
indgå i samarbejdsformer, hvor vi som entreprenører involveres tidligere, således at vi, som 
entreprenører, kommer tættere på bygbarheden og løsningerne. Dette er spændende og vi 
forventer det vil få meget stor betydning fremover, at det vil betyde bedre og mere økonomi-
ske løsninger totalt. 
 
I mange af de nyere sager, udgør ovenstående en stor andel. 

Nye ordrer og ordrebeholdning 
 

I perioden siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: 
 

 Sag  Aktivitet  Tkr. 

 1129  Skovvang Nyt dagcenter, 300 kvm  9.700 

 1130  EUC Køge Ombygning af undervisningslokaler  1.700 

 1132  Lundbeck  2 storentrepriser på ny tilbygning  6.600 

 1133  InQvation Ombygning til kontorer  7.000 

 1134  Taconic stald 130 Ombygning og nyindretning  4.000 

 1135  Chr. Hansen Ombygning af produktionsfaciliteter   7.800  

 20.306  Nordea Hermeshus Udvidelse af kølegård  1.700 

 20.307  Amagerforbrændingen Ombygning af transformerrum       456 

 20.308  Lautrupvang  Jord, kloak og belægninger  4.500 

  

Ovenstående betyder at vi har fastholdt ordrebeholdningen på et meget fornuftigt niveau, en 
ordrebeholdning på ca. Mkr. 187.  Dette er meget positivt, og vi er fortrøstningsfulde, da vi  
samtidig har en pæn tilbudsmængde.  
 
Det skal dog bemærkes, at en stor del af ordrebeholdningen først er til udførelse i 2018-2020. 
 
Tilbudsmængden består af mange forskellige udbud, både råhusopgaver, fagentrepriser,  
hovedentrepriser samt totalentrepriser.  

Perioderegnskab 
 

Pr. 31. august 2017 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 176, som er på det ønskede aktivi-
tetsniveau.  
Perioderesultatet pr. 31. august 2017 er på et tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 31. august 
2017 er Tkr. 6.178 før skat. 
 
For hele 2017 forventes en omsætning omkring Mkr. 250, med et forventet resultat på Mkr. 
10,0 før skat svarende til ca. 4,0%. 
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Indlæg fra Kristian 

Organisationsændringer 
 
Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til nyansatte hos C.C. Brun  
Entreprise A/S: 
 
Projektleder Lars-Ole Andersen, er startet 15. august 2017 og er kommet til C.C. Brun med 
stor erfaring og lyst til at gøre en forskel. Lars-Ole kommer fra lignende stillinger, nemlig 10 år i 
et kollega firma på Nordfalster og 10 år hos Hoffmann i Næstved. 
 
Samtidig har vi budt velkommen til Martin Mathiassen, som er hos os i sin praktikperiode, 
som er det sidste halvår 2017. Martin er under uddannelse til bygningskonstruktør. 
 
Vi ønsker alle velkommen og glæder os til samarbejdet. 
(mere præsentation andet sted i bladet). 

En smed med loddestok ..... 
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Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek 

C.C. Brun Entreprise A/S

Statistik over fravær 1/1-2017 - 3/9-2017

 Registrerede timer 

 Arbejds-

timer 

 Samlet     

antal       

timer 

Fravær 

totalt

 Alm. 

Sygdom 

 Arbejds-  

ulykke 

 Barn 1. 

sygedag 

 Orlov, 

fleksjob 

eller §56 

aftale 

 Fædre-  

orlov 

Formænd 10.752     10.797     0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Smede 3.212      3.234      0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

Jord & beton/maskf. 42.050     45.313     7,2% 3,6% 0,0% 0,1% 3,4% 0,2%

Tømrere 9.422      9.511      0,9% 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

Gennemsnit 2017 65.436     68.855     5,0% 2,5% 0,0% 0,1% 2,2% 0,1%

Funktionærer 20.195     20.321     0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gns. 2017 incl. Funk. 85.631     89.176     4,0% 2,1% 0,0% 0,1% 1,7% 0,1%

De første 9½ måneder af 2017 er forløbet uden ulykker, påbud eller forbud fra 
Arbejdstilsynet. 
 
For at fastholde det gode arbejdsmiljø afholder vi i starten af 2018 igen kurset 
"Introduktion til arbejdsmiljø" - mere herom i næste nummer af CCB Nyt. 
 
 
 
Efter 9 mdr. i 2017:  Ulykker i 2017                       Ulykkesfrekvens 2017 
               (antal arbejdsulykker pr. 1 mill. arbejdstimer) 
 

                                      0                                          0 
 
 
 
 
De sidste 3 mdr. er det totale fravær hos os faldet med 1,3%. Det almindelige sygefravær er  
faldet fra 2,3% til 2,1%, så vi er på rette vej. 



6 

Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater 

NovoZymes, stålentreprise CCB 2.406.520 

Cufadan, efterisolering gavle CCB 938.000   

Taconic, dyrestald, bygningsarbejder CCB 4.266.500 ordre 

Scandlines A/S, ombygning kontorer CCB 243.000 nr. 2 
 Deko 235.000 nr. 1 

Cramo Adepteo, flytning pavilloner CCB 6.500.000  

Fabriksparken, belægning/beton CCB 530.000 ordre 

Lautrupvang, jord/kloak/belægning CCB 5.050.000 ordre  

Chr. Hansen, FD1 Trayloading CCB 7.971.795 ordre 

Sognegården, Rødovre, udskiftning af tag CCB 618.200 nr. 2 

EUC, Rynkevangen, ny hal CCB 14.994.500 nr. 4 
 Dansk Halbyggeri A/S 11.160.194 nr. 1 

SK Forsyning, samlokalisering CCB 41.000.000  

Energinet, AMV4, ombygning CCB 483.300 ordre 

DTU B353, ombygning CCB 4.531.910 nr. 2 
 Elindco Byggefirma A/S 4.225.000 nr. 1 

ASA-Lift A/S, tilbygning til fabrik CCB 13.399.700 nr. 4 
 Niels Lien 11.997.000 nr. 1 

InQuation, ombygning CCB 7.000.000 ordre 

Nordea Ejendomme, renovering rampe CCB 534.000  

Ambu A/S, kontorindretning CCB 17.364.237  

Daniel i gang 
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Igangværende byggesager  

Sag Sagsnavn Sagsansvarlig Entr.sum tkr. Stade i %

1083 Tingbjerg BGP 25.000         90

1092 Røde Kors MM 30.500         98

1105 Tårbæk Strandvej 69 BGP 16.000         85

1107 Østerskov Krat BA 5.000           99

1109 Interxion BM 15.500         99

1110 Benløse Børnehave MM 20.000         90

1111 NNIT Glostrup BGP 50.000         85

1114 DTU B241 Koblingsstation BA 3.300           98

1115 Novo Kalundborg JC10 BA 6.400           90

1116 Zleep Hotel 68 værelser SC/KL 34.700         75

1119 Landhus Kattinge BM 9.400           60

1120 Årby Skole BA 5.400           95

1121 Vestforbrændingen Hal 5 Tag JB 11.575         85

1122 DTU B301 og B309 MM 70.000         0

1124 Rigshospitalet JS 4.200           80

1125 Vejleå JKD 3.830           60

1126 AffaldPlus JCH 5.512           70

1127 Glentegård JKD 2.410           50

1128 Stryhns, Roskilde BM 3.050           65

1129 Skovvang KL 9.700           0

1130 EUC 2 Køge JS 1.800           70

1132 Lundbeck B8 RCA JKD 6.600           1

1133 Taconic B130 JCH 4.000           0

20306 Nordea Hermes Hus JCH 1.700           60

20307 Sundholm JCH 2.400           20

20308 AMV4, Energinet JCH 450               1

20309 Lautrupvang KL 5.000           5
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Serviceopgaver 

I meget tæt samarbejde med og for 
3D-Printhuset, har C.C. Brun bistået 
med betonarbejdet.  
 
3D-printhuset har haft som mål at 
være de første i Europa, som får 
bygget et fuldskala hus via 3D-
printet beton. 
 
Mandag den 11. september 2017 
var der under stor bevågenhed fra 
TV, presse og mange interesserede, 
fremvisning af printningen af soklen. 
 

3D-huset – Europa’s første fuldskala printet bygning 

Starten på 3D printning af randfundament. Færdigt randfundament efter få timers 3D printing 

 
Brian og Bjarni har få dage forinden støbt bund-
pladen, en 30 cm tyk dobbeltarmeret beton-
plade placeret på 17 minipæle nedrammet af 
Dansk Fundering.  
 
Brian, Daniel og Bjarni er nu ved at lave ind-
vendig kloak, isolering og støbning af terræn-
dækket. 
 
Herefter forventer 3D-Printhuset at væggene 

printes på ca. 2 døgn, hvorefter tagarbejde og 

komplettering kan gå i gang.  
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Serviceopgaver 

Lautrupvang 
 
For en god kollega skal vi udføre jord-, kloak- og belægningsarbejde. 
Bygningen, som er en meget stor kontorejendom, skal ombygges og gøres klar til 
Nordea Liv og Pension.  

Fabriksparken, Glostrup 
 
I samarbejde med en kollega skal vi  
udføre et rampeanlæg m.m., således 
brugeren af ejendommen kan få lettere 
ved at læsse af og på. 
 
 
Opgaven er med ca. 250 kvm nyt  
asfaltareal nedgravet, således rampen 
får 110 cm læssehøjde. Selve rampen 
udføres i beton. 
 
Opgaven udføres af Brian, Daniel og 
Bjarni. 

Vores arbejde består i ca. 100 nye parkerings-
pladser, nye kloakker i underetagen for ny indret-
ning, udvidelse og fornyelse af belægninger og 
haveanlæg. 
 
Opgaven er startet først i september og skal være 
færdig omkring årsskiftet. 
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Taconic bygn. 130 v. Jørgen Christensen 

For Taconic Biosciences har vi vundet en sag 
som omhandler ombygning af  dyrestald 130, 
inkl. dertil hørende faciliteter, i eksisterende 
bygning. 
 
Opgaven skal udføres i hovedentreprise og  
omfatter nedrivning, jord/beton/kloak, tømrer-,  
murer-, maler-, gulv- og tagarbejder samt  
installationer. 
 
Gottlieb Paludan er arkitekt og byggeledelse  
på sagen. 

Serviceopgaver v. Jørgen Christensen 

Nordea, Hermes Hus 
 
I forbindelse med Nordea's øgede  
kølebehov er vi i gang med en opgave, 
som omhandler en udvidelse af køle-
gård i Hermes Hus .  
 
Støbning af ingeniørgang til generator-
gård pågår under ledelse af Finn Mad-
sen og hans sjak. 
 
Rådgivere på sagen er COWI. 
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Skovvang v. Kristian Lind 

Skovvang skal blive til et dagcenter for demente. Rudersdal Kommune havde ud-
budt denne opgave efter en nyere udbudsmodel, med integreret byggeri, hvor vi 
som entreprenør har deltaget i projekteringen, hvor den primære rolle har været 
at bidrage med bygbarheden og sørge for at den økonomiske ramme overholder 
de stillede krav. 
 
Faser med projektering er ved at være afsluttet 
og byggeriet forventes at starte 1. oktober og 
bygningen skal være klar 1. juli 2018. 
 
Byggeriet er en 300 kvm bygning, som placeres 
hvor tidligere bygning har ligget. Den tidligere 
bygning er miljøsaneret og fjernet, en opgave 
som blev udført af Søndergaard Nedrivning A/S, 
som blev billigst.  
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Rigshospitalet v. Jan Stysiek 

Så er vi ved at afslutte arbejdet på Rigshospitalet. 
 
Som det ses på billederne er vi ved at montere beton-facadeskaller, herefter 
mangler vi "kun" tagdækningen. 
 
Installationsfirmaerne er i fuld gang med montage af filtre m.m. og det forventes  
at kunne ibrugtages med udgangen af oktober 2017. 
 
Vi takker for det gode samarbejde, der har været på pladsen. 

Årby Skole v. Jan Stysiek 

Efter aflevering af vores opgave med renovering af 
Årby Skole, fik vi en ekstra opgave med ombygning 
af skolens omklædningsrum. 
 
Vi er nu færdige med ombygningen og arbejdet er   
afleveret som det sidste område i renoveringssagen. 
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EUC Køge v. Jan Stysiek 

På EUC Køge har vi udført en opgave, hvor anlægstruktørernes kloaksandkasse 
skulle omdannes til 2 undervisningslokaler.  
 
Det er Finn Madsen's folk, som støbte gulvet og vores tømrer, der har udført alt 
tømrerarbejdet - til alles tilfredshed. 

Efter ombygningen 

Før ombygningen 

Nye facadeåbninger inkl. vinduer. 

Undervisningslokale 
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InQuation v. Lars-Ole Andersen 

Baggrund og idé 
 
Inqvation Centeret tilbyder 150 arbejdspladser, fordelt på faste og fleksible arbejdspladser med 
tilhørende møde- og tekniske faciliteter i forskellige størrelser og omfang. Forskellige firmaer, 
institutioner og organisationer inviteres ind for at skabe et kreativt arbejdsmiljø, hvor der opstår 
berigende idéudveksling og gensidig gevinst. 
 
Inqvation Centeret er således et sted, hvor man deler viden, bygger videre på hinandens idéer 
og vender vanetænkning på hovedet. 
 
Fremfor at adskille folk og deres forskellige kompetencer, tager Inqvation Centeret afsæt i  
viden om, at man gennem formelle samarbejder og især uformelle møder skaber gensidig  
berigelse og gevinst for alle parter. 
 
 
 

For InQvation (en del af Zibra Group) har vi vundet en sag, som omhandler  
etablering af en Skovlounge i 3 plan samt en møde- og siddetrappe og derud-
over etablering af 150 arbejdspladser. Projektet inkluderer en ombygning af en 
eksisterende fabrikshal til innovationscenter for IT: Inqvation Centeret. 
 
Opgaven udføres i hovedentreprise og byggeperioden er september - december 2017. 
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Røde Kors v. Martin Mortensen 

 
For Røde Kors som bygherre er vi i gang med en spændende byggeopgave, en 
tilbygning som har titlen ”Frivillighus”. Frivillighuset er opført med støtte fra en af 
Danmarks store fonde og bliver anvendt som et besøgs-, café– og udstillings-
område. 
  
Projektet er designet og projekteret af COBE Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører. 
  
Siden Sidst.  
 
Vi er ved at være ved vejs ende med murerarbejdet på Røde kors, og vi må sige at det har 
krævet en kæmpe indsats fra vores murere at få lavet den meget komplicerede trappe. Vi har 
kæmpet med en besværlig mørtel, besværligt vejr og utroligt mange vinkler og linjer der skal 
passe sammen.  
 
Men med en kæmpe indsats, så skal vi nok komme i mål.    
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Benløse Børnehave v. Martin Mortensen 

Det lakker mod enden i Benløse. 
  
Den nye børnehave 
Den nye børnehave opføres i ét plan, og har et færdigt areal på 822 kvm. Der  
opføres tillige en uopvarmet liggehal på 96 kvm og et uopvarmet skur til legeredskaber og af-
fald på 48 kvm samt et opvarmet teknikskur på 27 kvm. Bygningen opføres som let konstruk-
tion med en regnskærm af lodrette brædder og lister samt træ/aluvinduer.  
 
Den nye institution vil således indeholde plads til: 
- 51 almene børnehavebørn 
- 21 børnehavebørn med handicap 
- 24 dagplejebørn 
 
Projektet er designet af BBP Arkitekter og Dominia Ingeniører.  
 
Status:  
 
Vi nærmer os en afslutning i Benløse, hvor der har været fuldt tryk på de sidste par måneder.  
Nu står den på sidste gang maling, indregulering, test og anlægsarbejder.  
 
Når bygningen er afleveret og taget i brug, skal vi i gang med at nedrive den gamle børnehave, 
og lave legepladsen færdig. Vi forventer at starte på det omkring 1. november. 
  

 
   Tak til alle deltagere på Benløse, der har  
   være en super holdånd på pladsen, mellem  
   alle faggrupper.   



17 

Energinet.dk v. Jan K. Dinesen 

Vejleå etape 1, Høje Taastrup 

Frank og hans svende er ved at nærme sig afslutningen på etape 1 på Vejleå.  
 
Vi har udført en del punktfundamenter + 2 store reaktorfundamenter. Disse  
fundamenter skal bruges til en gammel reaktor fra Glentegaard og en ny fra Ungarn.  
 
C.C. Brun har ligeledes udført en del kloakarbejde og som ekstraarbejde et forholdsvis stort  
lynlederfundament.  
 
Etape 1 afsluttes medio oktober 2017 og etape 2 forventes iværksat på et tidspunkt efter somme-
ren 2018. 

Glentegård etape 1, Søborg 
 
Vi har afleveret Glentegård/Energinet etape 1 mandag den 18. september 2017.  
Projektet er blevet forlænget/udvidet lidt, således det løber ind i 2018. 
 
Afleveringen forløb fint og udførelsen af det store reaktorfundament blev godkendt. Nu 
skal Energinet flytte en reaktor fra Glentegård til vores anden byggesag for Energinet,  
nemlig Vejleå. Når den gamle reaktor (fra 1952) på 132 tons er flyttet, kommer der i løbet 
af december en ny reaktor op fra Ungarn.  
 
Når denne i løbet af 2018 er monteret og taget i brug, skal C.C. Brun engang efter som-
meren igen i gang på Glentegaard. 
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Vestforbrænding Tag A5 v. Abed Ajaoui 

Vi er på Vestforbrænding nu nået så langt med tagrenoveringen på A5, at taget 
er afleveret og de få mangler udbedret.  
 
Det nydesignede trappehus er færdigt designet og udført.  

Renoveringen af taget på Restproduktbygning- 
en er godt i gang, den gamle tagdug fjernes og 
nyt tagpap lægges på. På den første etape 
skulle ca. 60 kvm tag opbygges fra bunden af, 
med helt nye trapezplader, isolering og tagpap, 
da en del gamle ventilationsgennemføringer 
skulle skrottes.  
 
Taget på Restproduktbygningen skal ligne det 
afleverede tag, så nye ovenlysvinduer monteres 
samt nye rækværker og nyt ventilationsanlæg.  

Restproduktbygning 
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Vestforbrændings medarbejdere er yderst 
tilfredse med det nye tag/trappehus, da  
udsigten nydes i pauserne. 

Vestforbrænding Tag A5 v. Abed Ajaoui 

Nu hvor aflevering nærmer sig, har vind og vejr desværre givet nogle udfordring
-er med udskiftning af ovenlysvinduer, hvilket resulterede i en totaloverdækning 
som flyttes fra etape til etape.  
 
Totaloverdækningen har holdt tæt hus, hvilket har gjort nedrivningsarbejdet nemmere.  
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NNIT v. Benjamin Pedersen 

I Ejby er opførelsen af datacenter for NNIT ved at nærme sig en afslutning. Det 
betyder, at der er hektisk aktivitet blandt de lidt mere end 100 håndværkere og 
næsten lige så mange tilsynsførende. 
 
C.C. Brun har siden oktober sidste år stået 
for alle reelle byggearbejder (alt på nær  
installationer og udstyr), og har efterhånden 
omsat for lidt mere end 50 mill. kr. 
 
I øjeblikket synes det at være test af inventar 
og installationer, der optager de fleste mest. 
Derfor kan vi og vores samarbejdspartnere 
færdiggøre vores arbejder uden for meget 
overvågning… 
 
(på billede ses et næsten ryddet areal, hvor  

MSE (én af vores bedste samarbejdspartnere) 

kæmper med at lave kloak og regulere terræn 

inden udlægning af asfalt)  

Taarbæk Strandvej v. Benjamin Pedersen 

På Taarbæk Strandvej nærmer vi os den aftalte færdiggørelsestermin, og har derfor haft travlt 
med at få styr på diverse finish-arbejder. Desværre er enkelte arbejder sat i bero, som følge af 
for meget fugt i etagedækkene. Disse består af porebeton, og har vist sig ekstremt besværlige 
at tørre ud.  
 
Udvendigt er nedlægning af el, vand, gas og kloak netop påbegyndt. Dette er alt sammen  
arbejder, der ikke styres af CCB, men det er noget, der får den begrænsede plads til at virke 
endnu mere begrænset. 
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Lundbeck, B8-RCA Relocation v. Jan K. Dinesen 

C.C. Brun har her i starten af september 2017 påbegyndt en ny opgave for Lund-
beck i Valby.  
 
Der skal opføres en helt ny bygning på Lundbecks lokation i Valby, bygningen 
skal bruges som arkiv. 
 
CCB skal udføre storentreprise A: Byggeplads, landskab, grave-/jordarbejder, spuns, dræn, 
fundament, terrændæk + kloak, in situ-støbning på tag og dæk.  
Endvidere skal vi udføre storentreprise C, som omfatter: Lukning facade, lukning tag, indv.  
aptering etc.  
 
Byggeriet forventes at løbe frem til april 2018.  
 
Arkivet skal bruges til opbevaring af dokumentation for alle de forsøg/prøver, der sker i forbin-
delse med udvikling af medicinske produkter. Loven foreskriver, at denne dokumentation skal 
gemmes i 30 år efter produktet ikke længere er på markedet.  
 
Formand på opgaven bliver John Christensen og Abed Ajoui bliver byggeleder. 
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ZLEEP CPH Airport v. Simon Cordua 

Den gamle fløj 

I den gamle mørke opbevaringskælder, som nu er blevet en stor, lys og åben 
morgensmadsrestaurant, er vores gulvmand ved at lægge sidste hånd på New 
Yorker-gulvene. Dette er sidste step, inden ZLEEP kan sætte de sidste møbler ind og tage  
restauranten i brug. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når restauranten er taget i brug, skal vi i gang med ombygningen af den nuværende restaurant 
i stueplan. Her skal der laves lounge- og fitnessområde, samt en elevator, som skal forbinde 
de 3 etager, med i alt 5 niveauer, som hotellet rummer. 
 
Hvor den tidligere trappe fra stue til 1. var, er der lavet 3 flotte værelser, så hotellet nu er oppe 
på 60 moderne værelser.   

Den nye fløj 

Den nye fløj, der kommer til at rumme 66 værelser, heraf 6 handicapvenlige værelser, er også 
ved at tage form. Vi har fået lavet et prøveværelse, som er blevet indrettet med møbler, for at 
give et 1:1-indtryk af de kommende værelser i den nye fløj.  
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ZLEEP CPH Airport v. Simon Cordua 

Udenomsarealerne 
 
Der er efterhånden ved at være styr på indretningen af udenomsarealerne.  
Når det står færdigt, vil der omkring ZLEEP være: 
 
 60 parkeringspladser, med ladestationer til 4 el-biler 
 1 terrasse hvor gæsterne kan nyde deres morgenmad  
 Cykelparkering til ZLEEP’s udlejningscykler  
 Afsætningsplads for de mange taxaer som dagligt fragter gæsterne til og fra lufthavnen.   

 
ZLEEP har virkelig formået at udnytte og indrette 
kvadratmeterne, på en rigtig god og brugervenlig 
måde. Der er blevet plads til et skrivebord foran 
vinduet, hvilket giver et godt arbejdslys. I hjørnet 
af værelset er der lavet en hyggekrog med en  
lænestol, og så rummer værelset selvfølgelig en 
dobbeltseng og en garderobe, uden at det virker 
proppet.  
Over sengegavlen kan man nyde udsigten ud over 
Øresund. 
 
Den nye fløj skal stå indflytningsklar til jul. 
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Nyt landhus, Kattinge v. Brian Mejlholm 

Huset i Kattinge skrider planmæssig fremad, hvor mureren faktisk kun mangler 
klinke og flisearbejder. 
 
Tømrerfirma Faurbohus har rejst og monteret tagkonstruktionen og tækker Eg Westergren er i 
fuld gang med stråtaget. Tømreren er i fuld gang med de indvendige lofter og vægge på 1. sal. 
Montage af udv. døre og vinduer opstartes i skrivende stund. 
Elektriker Kallesøe EL er også godt med og er i fuld gang med den indvendig installation. VVS 
firma Poul Christensen er ligeledes i fuld gang med montage. 
 
Hele tagarbejdet er udført under overdækning som viste sig at være en god investering, da 
sommeren har været meget fugtig.  

 
Bygherre Helle Abrahamsen og Michael Højgaard 
holdt rejsegilde for håndværkerne i uge 28. 
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Stryhns v. Brian Mejlholm 

På Stryhns leverpostejsfabrik kører det planmæssigt. Pælefundering, som er banket 6-8 meter 
i jorden som skal danne understøtning for fundamenter, er etableret. 
 
De op til ca. 2 m3 stor punktfundamenter er armerede og støbte. 
 
Efterfølgende er den eksisterende kloak flyttet uden for den nye tilbygning, og jord komprime-
ret omkring fundamenter. Asfaltarbejdet er ligeledes udført. 
 

 
Den kraftige stålkonstruktion som skal bære hele produktionsanlægget på 1. sal er monteret 
og overtaget af bygherres produktionsmandskab.  
 
Det har gået over alt forventning og skyldes det gode samarbejde der har været mellem de for-
skellige entreprenører. 
 
C.C. Brun forventer at opstarte med montage af trapezplader og murkroner uge 41, til efter-
følgende tagpap. 
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AffaldPlus v. Jørgen Christensen 

Vores råhusopgave for AffaldPlus i Næstved skrider planmæssigt frem. 
 

Vores entreprise omfatter alle arbejder i forbindelse med opførelse af en ny ca. 
17 m høj silobygning, hvoraf 5 m er under terrænniveau. Bygningen er 94 kvm i 
stueplan og 141 kvm tagareal.  
 

Betonsilobygningen overdækkes med stålspær og metalkassetteplader. Bygningen er fritståen-
de, men sammenbygges i kælderplan med eksisterende ovnhal 1.  
 

Entreprisen omfatter grundvandssænkning, ledningsarbejder for spildevand og drænvand, 
jordarbejder, spunsarbejder, betonarbejder. 
 
På nuværende tidspunkt er vi i gang med den sidste støbning i højden - en dobbelt konsol til 
kranbane.  
 
Derefter mangler kun afforskalling og støbning af betonplade til aflæsning. 
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Hele området omkring kulturhuset er befæstet 
med brosten. Alle brostenene bliver taget op  
og lagt i depot, hvor de skal sorteres i størrelser.  Faldretnin-
gen skal ændres på hele området så alt stabilen skal graves 
af, men bliver genbrugt.   
 
Derefter graves råjorden af ca. 900-1000 tons og køres 
væk. Så bliver der gravet for bede, dræn og trækrør for ny 
belysning. Derefter bliver den opgravede stabil lagt tilbage 
igen og banket op. Så er der klar til brosten som bliver sat i 
baner på 60 cm, 90 cm, 120 cm, og 210 cm. Når man kigger 
på tværs af de langsgående brostensbaner må de ikke flugte 
hinanden. Brostensbanerne bliver brudt sporadisk af 
vådstøbte fliser som er kostet i overfladen.  
 
En stor tak til Lars, Morten Dahl og Henrik for en stor indsats 
og en positiv indstilling til dagens udfordringer. 

 

Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

Så er vi kommet godt i gang omkring det nye bibliotek og kulturhus i Tingbjerg.  

Øvrige opgaver vi har udført i den forgangne periode: 
 
Hos Radiometer i Brønshøj har vi fjernet ca. 60 km2 asfalt og lagt 9 cm coloc-sten, da området 
skal bruges til truckkørsel. 
 
På Årby Skole i Kalundborg har vi lavet lidt flisebelægning og kørevej i slotsgrus.  
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Nyt fra lageret / smedeværkstedet  

Herhjemme på gården er det meste af tiden siden sidst gået med maling. Hans 
har malet både containere og skurvogne og er, når dette skrives, ved at gøre  
haven efterår/vinter klar.  
Desuden er vi i gang med at indrette et af smedenes lagerlokaler til lager for el-
værktøj således vi slipper for at bære det op på 1. sal. 
 
På maskinværkstedet er det meste af tiden siden sidst gået med reparation/vedligehold af  
vort materiel, samt det lovpligtige ½ års eftersyn af el-værktøj. I oktober skal der tjekkes 
kæder/løftegrej. 
 
På smedeværkstedet har der været travlt siden sidst. Vi har fremstillet og monteret stål for  
ventilationshus på Zleep Hotellet, stål og ristedæk på transformerstationerne Vejle Å og  
Glentegård, montagebeslag til Rigshospitalet, stål for plankeværk på Nordea, Tåstrup 
samt flere andre større og mindre ting. 
 
 
Fremtiden på smedeværkstedet byder  
bl.a. på færdiggørelse af pyntestål på  
Taarbæk Strandvej, samt flere andre  
spændende sager.  

Zleep Hotel 

Glentegård, Energinet 
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Nye medarbejdere ……. 

  
 Lars-Ole Andersen - Projektleder 
 
 Jeg hedder Lars-Ole Andersen, er 55 år og gift med Ulla, vi har 2 børn  
 sammen og så har jeg 4 store børn samt en stor bonus søn. Vi bor på  
 en gård lige uden for Nyråd ved Vordingborg som også danner ram- 
 men for fritiden med familien, vinavl og fremstilling, friluftsliv samt  
 riffeljagt. 
 

 Jeg har en fortid i Brdr. Pedersen i 10 år, Hoffman i 10 år, GH Element  
 i 5 år og flere andre virksomheder. 

 

Min force ligger på projektering, partnerings-, total- og hovedentrepriser, men jeg har 
også i perioder været tæt på egenproduktionen, især beton.  

  
 Abed Ajaoui - Byggeleder 
 

 Jeg hedder Abed Ajaoui, er 26 år og bor i Køge med min kone Maha.   
  

 Jeg er tidligere udlært murersvend i 2013 og kort efter startede jeg  
 som bygningskonstruktør på EASJ Campus Næstved, med afslutning i  
 juni 2017.  
 

 Mit praktikophold som bygningskonstruktør forløb hos C.C. Brun  
 Entreprise A/S på Røde Kors sagen. 
 

    Jeg er startet hos C.C. Brun d. 13 juli 2017, og har stilling som byggeleder på bl.a.   
    Vestforbrænding i Glostrup.   
 

    Fritiden går med familie og venner, samt masser af sport og løb.  

  
 Morten M. Mathiassen - Praktikant 
 

 Jeg er en ung fyr på 25 år og jeg er ved at uddanne mig til bygnings-   

 konstruktør (færdig juni 2018). Jeg kommer fra Hørve oppe i Nord- 

 Vestsjælland. Jeg har en baggrund som murer, hvor jeg igennem det  

 meste af min lære- og svendetid har brugt hovedparten af min tid på  

 mindre spjæld opgaver. 
  

Jeg var udlært i lidt mere end 2 år før jeg besluttede mig for at læse  

videre. Grunden til dette er dels, at jeg har fået konstateret Raynard syndrom i fingrene, 

så de låser når jeg spænder for meget og oplever smerte når de bliver udsat for kulde. 

Derudover ønskede jeg også at få mere ansvar og bruge min håndværksbaggrund til min 

fordel fremadrettet.  

I fremtiden er planen med min uddannelse at jeg vil sidde som bygge- eller projektleder. 
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Kalenderen 

 

 29. september 2017 Michael E. Nielsen, spec.arbejder 50 år  

   1. december 2017 Birgith Nielsen 25 års jubilæum    

   8. december 2017 Julefrokost  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årets julefrokost hos C.C. Brun  

 

afholdes 

 

Fredag d. 8. december 2017  

 
 

Indbydelse med tid og sted samt tilmelding udsendes i november. 

 

Sæt kryds i kalenderen .... 
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Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere

Kristian Lind Jan Stysiek Jørgen Christensen Finn Madsen Kloaklæggere

Benjamin Pedersen Frank Nielsen Betonsjak

Martin Mortensen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak

Sekretær Brian Mejlholm John Christensen

Birgith Nielsen Jan K. Dinesen Morten Hansen

Lars-Ole Andersen

Byggeledere

Ronnie Hansen

Support Kim Zachariassen

Mette Yung Pedersen Emil Hellum Brolægger Brolæggersjak

Simon Cordua Niels Nielsen

Abed Ajaoui

Adm / Økonomi

Bitten Helt Kloakmester

Tanja Rosenkvist Carsten Christiansen

Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri

Henrik Skov Per Rasmussen Servicearbejde

Materiel / lager Lastbil med kran

Jan Madsen Materieludlejning

Maskinservice

Smedeformand Smede

Jesper Vive Nielsen Værkstedsarbejde

Ekstern montage

August 2017

Organisation C.C. Brun Entreprise A/S

Organisation C.C. Brun Entreprise A/S  
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  C.C. Brun Entreprise A/S Telefon:  57 64 64 64 
  Ravnstrupvej 67 Mail: ccbrun@ccbrun.dk 
  4160 Herlufmagle Website: www.ccbrun.dk 

_____________________________________________________________________________ 
 
 Navn Mobiltelefon        Opkaldsnr. mobil E-mail   
 
 Direktør Kristian Lind  ......................... 40 13 62 02  ..................... 425 ........................ kl@ccbrun.dk 

 Entreprisedirektør Jan Stysiek  .......... 20 69 09 67  ..................... 427 ........................ js@ccbrun.dk 

 Henrik Skov  ....................................... 20 69 09 69  ..................... 469 ........................ hs@ccbrun.dk 

 Jørgen Christensen  ........................... 20 69 09 53  ..................... 453 ........................ jch@ccbrun.dk 

 Benjamin G. Pedersen  ...................... 20 69 09 60  ..................... 433 ........................ bgp@ccbrun.dk 

 Ronnie Hansen   ................................ 23 35 00 86  ..................... 420 ........................ rh@ccbrun.dk 

 Kim Zachariassen  ............................. 20 69 09 61  ..................... 402 ........................ kza@ccbrun.dk 

 Martin Mortensen  .............................. 20 69 09 52  ..................... 424 ........................ mm@ccbrun.dk 

 Emil Hellum  ....................................... 20 69 09 63  ..................... 423 ........................ eh@ccbrun.dk 

 Brian Mejlholm  .................................. 61 62 06 23  ..................... 440 ........................ bm@ccbrun.dk 

 Simon Cordua  ................................... 61 55 12 96  ..................... 413 ........................ sc@ccbrun.dk 

 Jan K. Dinesen ................................... 20 37 50 60   .................... 401 ........................ jkd@ccbrun.dk 

 Abed Ajaoui  ....................................... 20 69 09 65   .................... 426 ........................ aea@ccbrun.dk 

 Lars-Ole Andersen  ............................ 20 18 44 98  ..................... 400 ........................ loa@ccbrun.dk 

 

Administration 

 Bitten Helt  .......................................... 20 22 40 53 ...................... 410 ........................ bh@ccbrun.dk 

 Birgith Nielsen  ................................... 20 69 09 58 ...................... 430 ........................ bn@ccbrun.dk 

 Tanja Rosenkvist  ............................... 40 91 16 00 ...................... 422 ........................ tr@ccbrun.dk 

 Mette Yung Pedersen  ....................... 20 69 09 81 ...................... 421 ........................ myp@ccbrun.dk 

 

Smedeværksted/lager 

 Jesper Vive Nielsen ........................... 51 51 12 61 ...................... 403 ........................ jvn@ccbrun.dk 

 Lars H. Henriksen /lastvogn ............... 40 91 16 11 ...................... 461 

 Jan Madsen  ....................................... 20 69 09 64 ...................... 407 ........................ jm@ccbrun.dk 

 Jan V. Larsen /servicevogn ................ 20 69 09 59 ...................... 404 ........................ jvl@ccbrun.dk 

 

Formænd 

 Per Rasmussen .................................. 40 40 64 70 ...................... 414 ........................ phr@ccbrun.dk 

 Finn Madsen ...................................... 20 69 09 68 ...................... 468 ........................ fma@ccbrun.dk 

 Niels O. Nielsen, brolæggerformand .. 20 69 09 62 ...................... 462 ........................ non@ccbrun.dk 

 Frank Nielsen  .................................... 40 78 66 66 ...................... 466 ........................ fdn@ccbrun.dk 

 Kim Rehne Pedersen  ........................ 20 69 09 57 ...................... 457 ........................ krp@ccbrun.dk 

 John Christensen ............................... 20 69 09 80 ...................... 450 ........................ joc@ccbrun.dk 

 Morten Hansen ................................... 20 69 09 55 ...................... 455 ........................ mha@ccbrun.dk 

 

Øvrige 

 Hans Kristian Jensen, maskinfører .... 20 69 09 54 ...................... 454 

 Carsten Christiansen, kloakmester .... 20 69 09 51 ...................... 451 ........................ cc@ccbrun.dk 

 Morten M. Mathiassen, praktikant ...... 31 33 10 17  .....................  .............................. mmm@ccbrun.dk 

 

Konsulenter 

  Palle Knudsen  .................................. 20 69 09 66 

  Erling Flyvbjerg  ................................ 93 95 89 13 

  Ole Raahauge Jensen  ..................... 61 62 71 19 

 KONTAKT 


