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  Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i september 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: 
 
 
 Sommerferie fra fredag d. 7. juli 2017 ved normal arbejdstids ophør 
  til mandag d. 31. juli 2017 ved normal arbejdstids begyndelse 
  (uge 28, 29 og 30) 
 
 
 Juleferie fra fredag d. 22. december 2017 ved normal arbejdstids ophør 
  til tirsdag d. 2. januar 2018 ved normal arbejdstids begyndelse 
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Indlæg fra Kristian 

Så er sommeren over os, og snart er ferien i gang, det er en dejlig tid med 
lange lyse dage og mange positive muligheder som følger. 
 
I branchen er der godt med travlhed, og det er der jo faktisk altid op mod 
sommerferien, hvor alle forbereder sig på de knappe ressourcer der er, når 
halvdelen af arbejdsstyrken holder ferie. Dette rammer selvfølgelig også os, men måske  
ikke så slemt i år. 
 
Generelt ser vi positivt på fremtiden, vi fornemmer stadig positive takter og lysten er tilstede 
for fornyelser. For 1½ år siden, i forbindelse med internt strategiarbejde, besluttede vi at 
styrke og satse yderligere på vor deltagelse i anderledes samarbejdsformer, samarbejdsfor-
mer hvor vi som entreprenører involveres tidligere, således at vi kommer tættere på bygbar-
heden og løsningerne. Dette er spændende og vi føler vi i høj grad er lykkedes med dette, 
og flere af vore opgaver i nærmeste fremtid er netop ”samarbejdsopgaver”,  hvor vi involve-
res tidligt. Meget spændende. 
 

      God sommer til alle  

Nye ordrer og ordrebeholdning: 
 
I perioden siden sidste CCB Nyt i marts 2017 har vi modtaget ordre på følgende opgaver: 
 

 Sag  Aktivitet   Tkr. 

 1124  Rigshospitalet  Filterbygning - Råhus   3.818 
 1125  Vejleå Transformer Renovering af transformerstation  3.830 
 1126  AffaldPlus Råhusopgave - silo   5.512 
 1127  Glentegård Renovering af transformerstation  2.410 
 1128  Stryhns Roskilde Udvidelse af produktion   3.050 
 20.305  Scion DTU Ombygning      698 
  
Ovenstående betyder, at vi har fastholdt ordrebeholdningen, en ordrebeholdning på ca. Mkr. 
202. Dette er meget positivt, og vi er fortrøstningsfulde, da vi samtidig har en pæn tilbuds-
mængde og forhandler om flere opgaver. 
Det skal dog bemærkes at en 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. maj 2017 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 109 som er på det ønskede aktivi-
tetsniveau.  
Perioderesultatet pr. 31. maj 2017 er på et tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 31. maj  
2017 er Tkr. 4.472 før skat. 
 
For hele 2017 forventes en omsætning omkring Mkr. 220-240, med et forventet resultat på 
Mkr. 7.5 før skat svarende til ca. 3,5%. 
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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: 
 
Byggeleder Abed Ajaoui starter 15. juli 2017, Abed er udlært murer og er netop færdig 
som bygningskonstruktør. Abed var hos os i sin praktikperiode, hvor Abed deltog aktivt 
på Røde Kors sagen. 
 
Vi ønsker Abed velkommen og glæder os til samarbejdet. 
 
Desværre har Projektleder Jes Bergmann opsagt sin stilling og er startet på nyt job. Jes 
blev lige i starten hos C.C. Brun kontaktet af en tidligere arbejdsgiver om job som projekt-
udvikler af store hotelbyggerier i København. Vi ønsker Jes held og lykke i det nye job. 

Der bliver bundet jern på AffaldPlus i Næstved 
- læs mere på side 26 
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Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek 

Nu er halvdelen af 2017 gået og det er lykkedes os alle at skabe et arbejds-
miljø i CCB, som betyder, at vi har 0 arbejdsulykker. 
 
Det er vigtigt at fortsætte det daglige planlægningsarbejde, som I udfører,  
således at vi ved årets udgang har 0 arbejdsulykker. 
 
 
 
Efter 6 mdr. i 2017:  Ulykker i 2017                       Ulykkesfrekvens 2017 
               (antal arbejdsulykker pr. 1 mill. arbejdstimer) 
 

                                      0                                          0 
 
 
 
 
Ved at analysere nedenstående tal lidt nærmere, kan det konstateres at vores sygefravær,  
alene målt på almindelig sygdom (dvs. uden kronisk sygdom og langtidssygdom) ligger på 
2,3%, hvilket er et acceptabelt niveau. 

C.C. Brun Entreprise A/S

Statistik over fravær 1/1-2017 - 11/06-2017

 Registreret timer 

 Arbejds-

timer 

 Samlet 

antal  

timer 

 Fravær 

totalt 

 Alm. 

Sygdom 

 Arbejds-   

ulykke 

 Barn 1. 

sygedag 

 Orlov, 

fleksjob 

eller §56 

aftale 

 Fædre-    

orlov 

Formænd 7.118       7.163       0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Smede 2.210       2.232       1,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%

Jord & beton/maskf. 27.175     29.928     9,2% 3,8% 0,0% 0,1% 5,1% 0,2%

Tømrere 5.159       5.233       1,4% 0,9% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Gennemsnit 2017 41.662     44.556     6,5% 2,8% 0,0% 0,1% 3,4% 0,2%

Funktionærer 12.359     12.463     0,8% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Gns. 2017 incl. Funk. 54.021     57.019     5,3% 2,3% 0,0% 0,1% 2,7% 0,1%
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Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater 

NN BA 4D, jord/kloak/beton CCB 2.595.059 

Scion DTU, Agern Allé, ombygning CCB 695.445 ordre 

Stryhns, ny produktionshal CCB 3.800.000 ordre 

Beck & Jørgensen, vinduesudskiftning CCB 250.000 ordre 

Gentofte Kommune, renovering  CCB 2.081.279 nr. 2 
 NCC 1.520.000 nr. 1 

AffaldPlus, Bio Pulp Plant bygn.entreprise CCB 7.458.443 ordre 

E/F Malmøgade, elevatorskakte CCB 2.291.000  

Herlev Sygehus, ombygning CCB 672.000 

Nordea Hermes Hus - VHH3 CCB 1.691.800 nr. 1 

Nyt Herlev Hospital - CFT, råhus CCB 6.081.828 nr. 1 

Hofor, varmepumpebygn. Nordhavn CCB 7.411.280  

Ardagh Glass, ovnombygning CCB 5.740.700 nr. 2 

Karise SuperBrugs, om/tilbygning CCB 16.025.700  

Albertslund Kommune, ombygning CCB 4.050.000  

Hofor, varmepumpebygn. Sjællandsbroen CCB 22.039.294  

Lundbeck, B8-RCA Relocation, entr. C CCB 2.059.300 

Lundbeck, B8-RCA Relocation, entr. A CCB 5.436.711 

Tystoftefonden, om/tilbygning CCB 36.776.317 nr. 5 

EUC projekt Lyngvej CCB 1.529.100 nr. 1 
 H. Nielsen & Søn 1.789.000 

Vedbæk Strandvej, ombygning  CCB 18.393.600  

Scion DTU, DFM, indretning laboratorier CCB 9.136.100 nr. 2 
 Lundbæk Hansen 8.053.700 nr. 1 

Energinet.dk, udvidelse 132kV, Vestlolland CCB 2.404.749 nr. 2 
 Troels Jørgensen A/S 1.671.534 nr. 1 
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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         96

1105 Tårbæk Strandvej 69 BGP 16.000         75

1107 Østerskov Krat BA 5.000           85

1109 Interxion BM 15.500         95

1110 Benløse Børnehave MM 20.000         60

1111 NNIT Glostrup BGP 47.000         70

1114 DTU B241 Koblingsstation BA 3.300           90

1115 Novo Kalundborg JC10 BA 6.400           80

1116 Zleep Hotel 68 værelser SC/KL 34.700         50

1119 Landhus Kattinge BM 9.400           50

1120 Årby Skole BA 4.500           80

1121 Vestforbrændingen Hal 5 Tag JB 11.575         70

1122 DTU B301 og B309 MM 70.000         0

1123 Transformerstation JKD 1.800           80

1124 Rigshospitalet JS 3.818           15

1125 Vejleå JKD 3.830           5

1126 AffaldPlus JCH 5.512           10

1127 Glentegård JKD 2.410           0

1128 Stryhns, Roskilde BM 3.050           0

20291 Glostrup Sygehus JCH 2.900           98

20302 Titan Ringsted / Solrød JCH 900               70

20304 Taconic KL 2.500           95

20305 Scion DTU JCH 698               30
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Rigshospitalet v. Jan Stysiek 

Formand John og hans sjak er opstartet på en ny bygning for isotopafkast for 
Finsenbygningen på Rigshospitalet. 

I forbindelse med etablering af Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt 
”Nordfløjen”, er det nødvendigt at ændre kanalføringen for isotopafkastet fra  
Finsenbygningen. Endvidere skal filtrering af isotopudsugning ændres fra decentral filtrering 
i 2 rum med filterkasser monteret i rummene, til central filtrering med filtre monteret i et nyt 
filterrum. 
 
Den eksisterende Finsenbygning er en bygning i 2 etager under jorden, hhv. i kælder- og 
underkælder niveau. Det eksisterende isotopafkast er på nuværende tidspunkt opført ved 
siden af indgangen i Finsenbygningens østside. Dette afkast nedlægges, og erstattes af en 
ny skorsten.   
Det eksisterende afkast omlægges og føres frem til den nye tilbygning, hvor et nyt ventila- 
tionsanlæg filtrerer afkastet inden det ”kastes” ud igennem den nye skorsten. Fra den nye 
tilbygning etableres en kanalføring i jord til skorstenen. 
 
Den nye tilbygning etableres i kælderniveau og placeres oven på den eksist. underkælder. 

Opstarten har været med meget store 
udfordringer vedr. støj og vibrationer i 
den eksist. Finsenbygning, da der er 
særlige hensyn at tage til de meget  
syge patienter, der behandles lige under 
vores byggeplads. 
 
Som det ses på billederne arbejder vi 
under en total overdækning, da maski-
nerne i Finsen er en formue værd og 
ikke tåler nogen form for vand. 
 
 
 
Entreprisesummen er på knap 4 mill. kr. og arbejdet skal være afsluttet ultimo oktober 2017. 
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Røde Kors v. Martin Mortensen 

For Røde Kors som bygherre er vi i gang med en spændende bygge-
opgave, en tilbygning som har titlen ”Frivillighus”. Frivillighuset skal  
opføres med støtte fra en af Danmarks store fonde og skal anvendes  
som et besøgs-, café– og udstillingsområde. 
  
Projektet er designet og projekteret af COBE Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører. 
  
Siden sidst 
 
De indvendige og udvendige arbejder på Frivillighuset er afleveret, og det er nu endelig 
lykkedes at komme i gang med murerarbejdet på trappen. Her skal vi have lagt 72.000 
sten. 
Vi har selv måttet ansætte et sjak til netop denne opgave, hvilket vi er rigtig glade for.  
 
Arbejderne forsætter hen over sommeren, så vi kan få færdiggjort opgaven.  
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Vestforbrænding Tag A5 v. Marie Jespersen 

Vi er på Vestforbrændingen nu nået så langt med tagrenoveringen på A5, at 
delafleveringen ikke ligger så langt ude i fremtiden.  
 
Vi har nu udskiftet 1100 m² tag, oppe i ca. 40 m højde, og er i gang med at 
opføre en nydesignet trappe og dertilhørende trappehus på det sidste fag af 
taget. Herefter mangler der kun de nygalvaniserede gangbroer, den nye brandventilation og 
det flotte nye rækværk.  
 
Herefter skal vi i gang med en mindre renovering af taget på Restproduktbygningen, hvor 
der skal fjernes nogle gamle ventilationsaggregater og tagdugen skal udskiftes til tagpap, så 
tagene ligner hinanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I nedrivningsprocessen har det været tydeligt, at taget har trængt til en renovering. Stål-
trapezen dryssede med rust og det var nødvendig med en grundig miljørengøring under  
taget, førend de følgende arbejder kunne komme i gang.  
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Vestforbrænding Tag A5 v. Marie Jespersen 

Forholdene på og under taget er meget specielle her på Vestforbrændingen. 
Oppe på taget blæser det ofte op imod 12-15 s/m, og samtidig er der omkring 
40-50⁰C under taget, da forbrændingsovnen under vores stilladsplatform  
stadig er i drift. Dette har bl.a. gjort udskiftningen af de mange bolte i den 
bærende stålkonstruktion til en utrolig varm oplevel-
se for CCB’s egne smede, Jesper og Jes. I den for-
bindelse bliver der ofte holdt pauser, hvor man kan 
sidde oppe på taget og nyde den flotte udsigt ud over 
det meste af København.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCB’s egen kranfører viser ofte, hvor kompetent han er i den store 60m kran, når han  
hejser alt fra store tagkassetter på over 1 ton til bigbags med nedrivningsstumper.  
 
 
En anden udfordring ved arbejdet på 
taget over en ovn i drift er, at ovnen 
jævnligt skal sprængrenses med  
dynamit. Dette stopper vores arbejde 
i nogle timer, hvor vi tålmodigt venter 
på et go fra driftspersonellet, så vi 
igen kan fortsætte.  
 
Håndværkerne på pladsen har arbej-
det hurtigt og effektivt for at undgå at 
taget stod åbent længere end højst 
nødvendigt.  
 
 
 
 
 
I hele renoveringsprocessen har vi løbende haft afklaringer med BH, som har været behjæl-
pelig med hurtige afklaringer, så arbejdet ikke har været synderligt påvirket af beslutnings-
tiden.  
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Energinet.dk v. Jan K. Dinesen 

CCB har p.t. gang i tre projekter for Energinet.dk. 
 

Teglstrupgård, Helsingør 

På Teglstrupgård i Helsingør har CCB for Energinet etableret 
16 fundamenter til højspændingsmaster, samt et stort reaktor-
fundament.  
Reaktorfundamentet skal bære en ny transformer på 45 ton, 
som skal erstatte gamle transformere der er en del af Marshall 
hjælpen fra årene 1950-51.  
 
Derudover har vi etableret ny kloak til den nye transformer.  
 
Vi afleverede projektet den 6. juni 2017.  

Vejleå i Høje Taastrup 

Vejleå station er ligeledes en sag for Energinet hvor CCB skal udføre 
følgende: 
 

 Apparatfundamenter og lynfangsmast fundamenter 

 Rammede minipæle 

 Transformer fundament 

 Nedbrydning af eksisterende fundamenter 

 Kloak 

 Derudover skal der opgraves og bortkøres ca. 300 ton jord i  
     forskellige klasser. 

 
Igen er det Franks sjak med Carsten + Per, samt 2 indlejede folk der 
skal stå for projektet. Energinet har på Teglstrupgård været meget 
tilfredse med CCBs mandskab og ikke mindst samarbejdet. Derfor 
har Energinet haft et ønske om at det var det samme mandskab der 
skal udføre både Glentegård og Vejleå. 
 
Projektet er startet den 1. juni 2017 og skal afleveres i udgangen af 
oktober 2017.  
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Stryhns v. Brian Mejlholm 

På Stryhns leverpostejsfabrik i Roskilde opstarter vi en tilbygning til eksiste-
rende fabrik. Opgaven består i en ca. 400 kvm stor overdækket platform i  
2 plan. 
 

Rådgiver på projektet er Rasmus S. Autzen fra ingeniørfirma Oluf Jørgensen. 
 

Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter: 

 Jordarbejde/ nedrivning 
 Fundamenter på pressede stålpæle 
 Kloakarbejder 
 Stålkonstruktion 
 Tagkonstruktion 
 Blikkenslagerarbejder 

 
Vi er nu i gang med opbrydning af asfalt de  
steder, hvor der skal være fundamenter, og at 
gøre klar til presning af minipæle. 
 
Kloakarbejder udføres under ledelse af Svend 
Åge Funch. Model stålkonstruktion 

Energinet.dk v. Jan K. Dinesen 

Glentegård, Søborg 
 
Glentegård er det 3. projekt vi i år skal udføre for Energinet. Projektet minder 
meget om de to andre, dvs. der skal udføres: 
 

 Transformer fundament 

 Nedbrydning af eksisterende fundamenter 

 Kloak 

 Derudover skal der opgraves og bortkøres ca. 300 - 400 ton jord i forskellige klasser. 
 

Dette projekt er igen bemandet med 
Franks sjak + de indlejede folk.  
 
Projektet adskiller sig lidt fra de andre 
ved at det skal udføres i to etaper. 
Den første etape er i år og den næste 
i foråret 2018.  Omdrejningspunktet 
på Glentegård er igen udskiftning af 
støjende transformere fra 1950 til nye 
støjsvage transformere (naboerne 
bor meget tæt på). 
 
Projektet er opstartet den 14. juni 
2017 og løber frem til oktober i år og 
som nævnt fra april til ca. juni 2018. 
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ZLEEP CPH Airport v. Simon Cordua 

På ZLEEP kører vi to projekter sideløbende. Ombygningen i den eksisterende 
fløj og så den nye værelsesfløj med 66 værelser. 
 
Ombygning af den eksisterende fløj: 
 
Medarbejdere og gæster på ZLEEP Hotel kan, efter et par måneder med nedrivning af  
betonelementdæk og  -vægge i kælder, stue og på 1. salen, nu igen få ørenlyd. Det har 
været en støjende omgang men det har åbnet meget op og givet gode rammer for den  
store nye morgenmadsrestaurant.  
 
I kælderen er nogle af de gamle betonvægge blevet slebet ind til betonen og forseglet, 
hvilket giver en god sammenhæng med resten af hotellet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er lykkedes arkitekten af få en masse lys ind til både stue og kælder ved at placere et 
25 m² stort glas/aluparti i fronten af opbygningen omkring den nye lysgård.  
 
På nuværende tidspunkt er mureren i gang med fliser 
på søjler og vægge i buffetområdet, og maleren lægger 
sidste hånd på de resterende vægge og lofter, inden 
tømreren i næste uge hænger flådelofterne op. 
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Ny værelsesfløj: 
 
Alle betonelementerne er nu rejst og den nye 
fløj er nu for alvor ved at tage form.  På under 
en måned har vores beton'ere formået at rejse 
178 vægelementer, lægge 363 dækelementer 
samt sammenstøbe det hele. 
 
Indvendigt er murerne nået over halvvejs med 
toiletkernerne. 
 
VVS- og ventilationsfolkene er i fuld gang med 
opsætning af kanaler og faldstammer i skaktene 
og elektrikeren har fået monteret alle kabelbak-
kerne i gangene. 
 
Næste step er at få lukket huset med membran 
på taget og vinduer i facaderne, så vi kan få en 
tæt og lukket bygning.  
 
 
 
 
 
Torsdag den 22. juni blev der på ZLEEP Hotel holdt rejsegilde for alle håndværkerne på 
byggepladsen. 

ZLEEP CPH Airport v. Simon Cordua 
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Årby Skole, Kalundborg v. Brian Aarestrup 

Så fik vi afleveret renoveringen af Årby Skole.  

Vi er også færdige med de få fejl og mangler, der var, og bygherre er i fuld 

gang med at flytte inventar ind i de ”nye” klasseværelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygherre har været så tilfreds med Søndergårds og CCB's håndtering af PCB renoveringen, 

at vi har vundet en ekstra opgave, som omhandler ombygning af skolens omklædningsrum. 

Dette arbejde opstarter med udgangen af juni og skal være færdige medio september.   
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Østerskov Krat v. Brian Aarestrup 

Vi har givet tilbud på et ekstraarbejde, som omhandler støbte belægninger 

rundt om huset samt en kommende pool.  

Vi har i første omgang måttet udskifte jorden hvor der skal være belægnin-

ger samt under poolen, da man har konstateret, at der var blød bund.  

Poolen er nu i gang med at blive monteret og fyldes løbende med vand samtidigt med der 

støbes på ydersiden.  Arbejdet forventes færdigt med udgangen af juli måned. 
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Taarbæk Strandvej v. Benjamin Pedersen 

På Taarbæk Strandvej nr. 69 er vi fortsat i gang med at opføre 6 stk. boliger.  
 
 
    
      Den første af disse boliger er lige ved at være  
      færdig. Således mangler vi blot montering af  
      døre, paneler og sanitet samt udførelse af den  
      endelige slutmaling. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boligerne er fordelt i 2 bygninger. På den ene af disse er den udvendige puds udført og Jes  
og Jesper er nu begyndt at varme op til at skulle montere noget ”pyntestål” på facaden.  
 
Såfremt nogen skulle være interesseret i at bo ca. 91 km fra Herlufmagle, så er det stadig 
muligt, at erhverve sig én (eller 6) af disse boliger… 
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Novo Nordisk JC10/IM1 v. Brian Aarestrup 

Vi er stort set blevet færdige med alle de udvendige arbejder (pånær brolæg- 
ning). 
 
Vi sidder pt. og planlægger de arbejder der skal foregår i bygningsnedluk-
ningsperioden. Her skal vi ind i selve produktionsområderne, hvor vi bl.a. skal fjerne og 
etablere et nyt vindkryds i den bærende stålkonstruktion. Bare dette lille stykke arbejde vil 
normalt tage få timer at planlægge uden for Novo hegnet, men her kan der inden man får 
set sig om, godt gå 10-14 arbejdsdage, inden man står man en arbejdstilladelse og det er 
endda hurtigt. 
 
CCB har 5 forskellige steder i bygningen, hvor arbejdet skal planlægges på denne måde. 
Det er utroligt ressourcekrævende at planlægge arbejdet og det kræver man er fuldt fokuse-
ret på det man skal beskrive ellers er det en ommer.  
 
Vi håber naturligvis, at alle vores gennembrydninger mellem den nye og eksisterende byg-
ning går smertefri. Der er ingen vej tilbage, når først produktionen er lukket ned, SKAL alle 
være færdige til aftalt tid.        

InterXion v. Brian Mejlholm 

Vi er ved at gøre klar til at aflevere byggesagen og byggepladsen pakkes 
sammen. 
 
Anlægsarbejdet gik som planlagt og er blevet rigtig godt og port monteres i uge 26. 
 
CCB vil gerne takke rådgiverne ingeniør COWI og arkitekt Gottlieb Paludan og ikke 
mindst Coromatic for det gode samarbejde. 
 
CCB ser frem til at arbejde sammen på næste etape. 
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Nyt landhus v. Brian Mejlholm 

I Kattinge er alt betonarbejdet overstået. Opmuring af facader og indervægge 
er i fuld gang og udføres af murerfirma Bjørklund + Eskildsen. 
 
Der er monteret stålspær for vindafstivning. Arbejdet er udført af CCB´s smedeafdeling  
under stærk ledelse af Jan Madsen. 
 
Tømrerfirma Faurbohus er ved at gøre klar til spærmon-
tage og efterfølgende opstarter tækker med stråtag. 

CCB´s kloakafdeling har, under ledelse 
af kloakmester Carsten Christiansen, 
indbygget et 10-personers mini rens-
ningsanlæg.  
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Benløse Børnehave v. Kim Zachariassen / Martin Mortensen 

Vi er i fuld gang med vores spændende opgave i Benløse. 
 
Den nye børnehave opføres i ét plan, og har et færdigt areal på 822 kvm. Der opføres tilli-
ge en uopvarmet liggehal på 96 kvm og et uopvarmet skur til legeredskaber og affald på 48 
kvm samt et opvarmet teknikskur på 27 kvm. Bygningen opføres som let konstruktion med 
en regnskærm af lodrette brædder og lister samt træ/aluvinduer.  
 
Den nye institution vil indeholde plads til: 
 

- 51 almene børnehavebørn 
- 21 børnehavebørn med handicap 
- 24 dagplejebørn 
 
Projektet er designet af BBP Arkitekter og 
Dominia Ingeniører.  
 
Status:  
 

Pt. står den på tømrerarbejder, hvor vores 
dygtige tømrere er i gang med den udven-
dige listebeklædning, gulve, skydedøre og 
lofter, så der er fuld fart på.  
 
Herudover har vi gang i alle de tekniske  
fag, malere, murere og anlægsarbejder.  
 
Vi har super travlt, men der er en god stem-
ning på pladsen, og en tro på at vi nok skal 
nå det på trods af den kommende sommer-
ferie.  
 
 
Benløseholdet ønsker god sommer til alle ! 
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NNIT, Datacenter Ejby v. Benjamin G. Pedersen 

I Ejby er vi som tidligere skrevet i gang med opførelse af et datacenter for 
NNIT.  
 
CCB udfører alt insitu- og montagearbejde, mens vi lader nye og velkendte samarbejds-
partnere udføre øvrige ”bygningsarbejder” i underentrepriser. 
 
I skrivende stund er tagdækning, porebetonmontage og kloakarbejder ved at afsluttes.  
Dette betyder dog ikke, at vi er ved at være færdige. Således forsøger vi blandt andet at 
koordinere maler-, gulv-, facade- og anlægsarbejder – alt med hensyntagen til diverse  
installationsentreprenører, som på et projekt som dette til hver en tid har førsteprioritet. 

Isolering af facade - (næsten) 
klar til puds. 

Stål og tagdækning er udført 
under CC Brun's entreprise. 

Betonfundamenter til 
generatorer. 
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NNIT, Datacenter Ejby v. Benjamin G. Pedersen 

Scandic, elevatorskakt v. Jan Stysiek 

På Scandic Hotel i København er vi langt om længe blevet færdige med ele-
vatorskakten, og der har været afholdt afleveringsforretning uden mangler. 

 
Elevatorskakten er blevet etableret i et eksiste-
rende P-hus under hotellet. 
 
Vi har etableret en 1,5 m dyb elevatorgrube i 
niveau -2, gennembrudt to etageadskillelser og 
opmuret vægge omkring elevatorskakten. 
 
Elevatorskakten slutter udvendigt over terræn, 
hvor gasbetonvægge isoleres og beklædes med 
fliser. 

Der blev afholdt rejsegilde på NNIT den 16. maj 2017. 
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Serviceopgaver 

Igen har vi løbende udført mange mindre opgaver, både med kloak-, beton-,  
brolægger- og tømreropgaver. 
 

 
 
 
   Vi har udskiftet vinduer i et ældre meget vel- 
   bevaret hus, hvor ejeren havde ønsker om  
   tidssvarende vinduer men med  et look som  
   oprindeligt. Derfor blev udskiftningen udført  
   med respekt for husets oprindelse, hvilket betød  
   koblede vinduer, med yderste glas som er kittet  
   i. Claus og Per udførte et fint stykke arbejde. 
 
 
   I Roskilde har vi igen ombygget på et kontorhus,  
   hvor en skillevæg skulle ned og ny monteres,  
   med det som følger. 
 
   Derudover har brolæggerne 2-3 steder været  
   på mindre opgaver, private indkørsler eller  
   opgradering af haveanlæg (se mere s. 28-29). 

Taconic v. Kristian Lind 

Med godt 3 måneders renovering er lokaler, som  
nu er højklassificerede renrum, taget i brug.  
 
Lokalerne er blevet opgraderet, med 100% rengø-
ringsvenlige overflader, nyt stort ventilationsanlæg, 
ny belysning, opgraderet køleanlæg og en 100% 
opdatering af automatikken. 
 
Opgaven er gennemført for de amerikanske ejerne, 
dialogen på engelsk og byggemøde via telefon og 
internettet. 
 
Gode samarbejdspartnere har hjulpet:  
JS Ventilation, Malermester Tommy Jensen,  
El-Heat, HP Christensen VVS, Murerfirmaet Keld 
Dahl og Lambæk Gulve. 
 
Internt har Morten stået for tømrerarbejdet, Carsten 
og Duus for jord, kloak og betonarbejdet. 
 
Opgaven er en slags totalentreprise, hvor Arkitekt-
firmaet Gottlieb Paludan hjælper med ”stregerne”. 
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Mosehuset v. Jørgen Christensen 

Vores opgave med tilbygning til Restaurant Mosehuset i Vallensbæk er afsluttet 
og afleveret. Tilbygningens areal udgør 52 m² og den er opført som en uop-
varmet pavillon i lette materialer. 

For Scion DTU i Hørsholm har vi fået endnu en opgave med  
ombygningsarbejder i stueetage. 
 
Arbejdet omfatter: 

 Demontering af inventar, lofter og installationer 
 Nye lofter og gipsvægge, malerarbejder samt glaspartier 
 Nye installationer for el, ventilation og VVS. 
 Malerarbejde og gulvarbejde. 
 
Opgaven udføres i hovedentreprise i perioden juni-juli 2017.  

 

Scion DTU v. Jørgen Christensen 
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AffaldPlus v. Jørgen Christensen 

For AffaldPlus i Næstved har vi opstartet en råhusopgave, med in-situ støbning  
af silo til bioaffald.  
 

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. 
 

I skrivende stund er der sat spuns og udført grundvandssænkning, og vi er opstartet i kælder-
kote med udgravning til bundplade og dræn. 
 
Kim Rehne er formand på denne sag, som skal udføres i perioden juni - september 2017. 

Scion DTU bygn. 5 og 3 v. Jørgen Christensen 

Vores to ombygningsopgaver for Scion 
DTU i Hørsholm på i alt ca. 1100 kvm,  
er nu afsluttet og afleveret. 
 
Opgaverne omhandlede ombygning og 
indretning af hele stueetagen på eksiste-
rende kontorbygning (bygning 5) samt en 
delvis ombygning samt indretning af 2. sal 
(bygning 3). 
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Titan, Solrød v. Jørgen Christensen 

For Titan i Solrød er vi igang med en opgave, som omfatter ombygning af lager-
lokale, hvor der fremover skal være kantine. Den gamle kantine ombygger vi til 
nye kontorlokaler. 

 
 
 
  Opgaven udføres i totalentreprise    
  med Kim Olsson A/S og Apostel- 
  gaarden som projekterende og for  
  os styrer Henrik slagets gang. 

Vi er ved at være nået til vejs ende med dette projekt. 
 
Vi har påbegyndt anlægsarbejderne, som vi selv skal udføre, og som skal være færdige til afle-
vering af byggeriet den 13. juli 2017. 

DTU B241 - Koblingsstation v. Brian Aarestrup 
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Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

Vi har nu fået afleveret Lindevangskolen på Frederiksberg.   
 
Der er udført gummibelægning, sandkasse, asfalt og en masse beplantning 
som legeområde. Skolen valgte at holde legeskoven fri for børn indtil rødderne 
fik lidt fat. Det var en god idé - i dag står det frodigt alt sammen og klar til at  
åbne for ungerne. 

Lindevangskolen, Frederiksberg 
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Ved restaurant Spisested Mosehuset i Vallensbæk har vi sammen med Jan 
Olsen lavet flisebelægning og retableret plantekummer efter at lokalerne er 
blevet udvidet. Mosehuset er et dejligt lille spisested ud til vand og skov.  
 
I Allerød har Morten Dahl og Henrik sat kantsten og brosten rundt om en villa, 
både for at forskønne men også for at lede regnvand væk fra huset. Bag kantsten og bro-
sten er der sat chausseesten som afslutning mod hus. Og det er blevet et flot resultat. 
 
 

Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

Nu er vi i gang med et stort projekt i Tingbjerg ved udendørsarealet omkring det nye bibli-
otek og kulturhus.  Belægningen består af brosten og chausssesten. Brostenene skal 
sættes i rækker og skæres i bestemte mål. Brostensrækkerne bliver brudt af vådstøbte 
betonfliser som er kostet.  Ind i mellem brostenene føres stier af chausseesten og masser 
af jordbede. Det er et spændende projekt som I vil høre mere om i næste nummer af 
CCB Nyt. 
 
                              God sommerferie  
               fra  
        Brolæggerafdelingen  
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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 male 
administrationsbygningen.  
Vi har desuden ombygget en af vore kombinerede formandsvogn/mandskabs-
vogn til ren mandskabsvogn, således vi kun har et modul tilbage af disse  
kombinerede vogne. 
 
På maskinværkstedet er det meste af tiden siden sidst gået med reparation/vedligehold af  
vort materiel. 
 
På smedeværkstedet har der været travlt siden sidst.  
 
Vi har fremstillet og monteret stål på landhuset i Kattinge, 
valset stål, trapezplader og strækmetalnet på Novo i  
Kalundborg, konstruktionsstål til ZLEEP på Amager, riste-
dæk på Teglstrupgaard, udskiftet bolte i tagkonstruktionen 
på Vestforbrænding, samt fremstillet og monteret stål for 
lokal tømrermester til villa i Næstved.  
 
Fremtiden på smedeværkstedet byder på ristedæk både  
på Vejleå og Glentegård transformerstationer, pyntestål på 
Taarbæk Strandvej, færdiggørelse af stålentreprisen på 
ZLEEP samt diverse stål til Rigshospitalet. 
 
Sluttelig vil jeg ønske alle en god sommerferie når den tid 
kommer. 

Landhus Kattinge 

Villa, privat 

ZLEEP Hotel 
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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 

 Brian Aarestrup  ................................. 23 25 00 86 ...................... 419 ........................ ba@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 

 

Administration 

 Bitten Helt  .......................................... 20 22 40 53 ...................... 410 ........................ bhp@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 

 

Konsulenter 

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

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

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

 Telefonliste 


