
Samarbejde uden slinger i valsen
Af jounalist Lars Ringholm

- Vi har været meget glade for samarbejdet med C.C. Brun Entreprise A/S. Det er 
en virksomhed, der arbejder målrettet og professionelt, fastslår Jens-Erik Poulsen fra 
Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I., Solrød Strand.
I de sidste to år har de to virksomheder arbejdet tæt sammen om to store projekter 
for den samme bygherre, OJD Trading ApS., Solrød Strand.
- I 2008 blev C.C. Brun valgt til at forestå hovedentreprisen, da OJD Trading skulle have 
opført en ny lagerbygning på 1000 kvm. Der var tale om en tilbygning til de eksiste-
rende lagerbygninger, fortæller Jens-Erik Poulsen.
- Vi var rådgivende ingeniører for bygherren og havde den direkte kontakt til C.C. 
Brun under byggeriet. Det gik utroligt godt og opgaven var fuldført som planlagt i 

slutningen af marts 2009.

En opgave med en udfordring
På det tidspunkt havde OJD Trading ApS. sendt nye opgaver  i udbud. En opgave, 
hvor C.C. Brun på opfordring fra Strunge Jensen A/S ligeledes afgav tilbud.
Opgaven var den grund, hvor et kommende nyt , stort byggeri skulle placeres. 
Det var nabogrunden til OJD Tradings eksisterende lagerbygninger. Udfordringen 
bestod i, at før byggeriet kunne komme i gang skulle der flyttes et meget stort antal 
kabler i jorden. 
Desuden lød en opgave, at en cykelsti, der gik tværs over grunden, skulle fjernes og 
erstattes af en ny 700 meter lang cykelsti med en anden placering.
C.C. Brun løste ligeledes disse opgave for OJD Trading ApS.
- Der var egentlig tale om en temmelig utraditionel sag, for bygherren lagde stor 
vægt på at samarbejdet  ikke kun skulle handle om økonomi, siger Jens-Erik Poulsen.
- Der blev lagt vægt på en tæt kontakt i hele byggefasen, for bygherren var klar over, 
at der kunne dukke nogle udfordringer op undervejs.
- I tilbudsfasen inviterede vi alle tilbudsgiverne, enkeltvis, til et møde, hvor bygherrens 
forventninger til projektet og samarbejdet blev præsenteret, siger Jens-Erik Poulsen.
- I tilbudssituationen stod det klart, at C.C. Brun havde forstået budskabet klart og 
tydeligt. Derfor var vi meget glade for, at bygherren gav dem råhus- og anlægsentre-
prisen.
Der var tale om et byggeri på i alt 10.000 kvm. Et højlager på 6600 kvm., en admini-
strationsbygning på 2300 kvm. samt pakkeri, mellembygning og trappehus på samlet 
1100 kvm. Dertil kom etablering af en ny 700 meter lang cykelsti.
- Bygherrens forventninger til byggeriet og de økonomiske rammer var helt klare og 
jeg må sige, at C.C. Brun agerede perfekt indenfor de rammer, siger  
Jens-Erik Poulsen
- Tiden blev brugt på det, det hele handlede om, byggeriet. Var der problemer 
undervejs var firmaets entrepriseleder og formanden på pladsen utroligt gode til at 
fange dem i opløbet og få dem løst hurtigt og effektivt.
- Det har været en meget stor fornøjelse at samarbejde med en virksomhed, der er 
gået så seriøst og professionelt til opgaven, siger Jens-Erik Poulsen.
- Det har været en stor opgave at udføre, men hele vejen igennem er samarbejdet 
mellem de forskellige involverede parter gået utroligt godt. Ikke mindst takket være 

C.C. Brun.

Samarbejde i fremtiden
Jens-Erik Poulsen lægger ikke skjul på, at Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører 
meget gerne samarbejder med C.C. Brun på fremtidige projekter.
- Vi har således indbudt dem til at afgive tilbud på en række andre projekter. Blandt 
andet nogle nybyggerier for Københavns Zoologiske Have. Det største af projekterne, 
opførelsen af Den Arktiske Ring, meddelte de imidlertid, at de ikke ville afgive tilbud 
på, da de mente at det var et projekt af en størrelse og af en art, der lå udenfor 
deres kompetenceområde., fortæller Jens-Erik Poulsen.
- Det imponerede mig faktisk. Jeg syntes, at det er en meget stor styrke af en virksom-
hed på den måde selv at kende sine begrænsninger. C.C. Brun påtager sig alene 
de opgaver, de kan stå 100 procent inde for. Det er samtidig den bedste garanti  
for kvalitet.


