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I dette nummer af BrøndumNYT introducerer vi indlægget MIN 
BYGGEPLADS, som bliver fast indlæg fra en af Brøndums man-
ge byggepladser. Her får du indblik i status, udfordringer og 
fremdrift på et aktuelt projekt - i dette nummer er byggeplad-
sen i Thorshavn på Færøerne og hedder Marknagil Education 
Center. 

Derudover kan du bl.a. læse om praksis og retningslinjer for 
indkøb på byggepladsen, artikel om John Outzens (afd. 89) og 
Johns arbejde på Syddansk Universitet i Odense samt andre 
spændende indlæg. BrøndumNYT udkommer ca. en gang hvert 
kvartal.
God læselyst!

“Jeg har været her” 
- Kort til dit kundebesøg
I forbindelse med dit besøg hos kunder sker det, at du ikke 
kan komme i kontakt med din kontaktpersonen – når du  
eksempelvis skal overlevere en besked.

I stedet for at bruge bagsiden af dit visitkort, en afrevet lap 
fra et tilfældigt stykke papir i servicebilen eller andet er  
det viste “servicekort” udarbejdet til formålet. Kontakt din nær-
meste leder for at få mere information om servicekortet til dit be-
søg hos kunderne.

Mette Hindkjær Vang
Marketing og Kommunikation

I bestræbelserne på at opnå en mere ensartet forretningsgang og
maksimal udnyttelse af vores indkøbsvolumen, har Koncern Ind-
køb med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en samlet beklæd-
ningsaftale med Bacher A/S. Aftalen er gældende på køb af:
- Arbejdstøj og -sko for alle forretningsenheder
- Funktionær- og messebeklædning
Der er afstemt et fast sortiment med de respektive arbejdsmil-
jøudvalg i koncernen, hvilket ikke afviger væsentligt fra det sor-
timent, som tidligere blev tilbudt. Der skal normalt påregnes 7 
dages leveringstid på sko ved bestilling hos den tøjansvarlige.
Du kan se udvalget på sko ved at logge dig ind på http://webshop.
bacher.dk. Benyt nedenstående detaljer for at logge ind:

- Brugernavn: BRDSKO1
- Password: BRDSKO1

Hvis du er i tvivl, så spørg din nærmeste leder om de gældende 
retningslinjer for bestilling af tøj og sko.

Finn Petersen
Indkøb

Brøndum bliver klædt 
godt på hos Bacher



BRONDUM INTERNATIONAL: 
På bjergskråningen i udkanten af Tors-
havn opføres Marknagil Education Center 
- det største byggeprojekt på Færøerne til 
dato. Med Landsverk som bygherre leve-
rer og monterer Brondum International 
VVS og sprinkler til det 19.100 m² store 
projekt.

- Vi glæder os meget over, at vi er en del 
af det største byggeprojekt på Færøer-
ne til dato sammen med arkitekterne 
fra BIG. Bygningens arkitektur er me-
get interessant og det er spændende at 
være trukket i arbejdstøjet og løse opga-
ven til bygherrens og arkitekternes til- 
fredshed, siger Jan Bahlmann, chef for 
Brondum International  

Uddannelsescentret ligger på en skrå- 
ning, 100 meter over havets overfla- 
de med en 360 graders panoramaudsigt 
over landskab, hav og by. En sådan arki-
tektur kræver høj præcision for at undgå 
utætheder, og samtidig skal materialerne 
kunne modstå de færøske vejrforhold.

- Marknagil’s særtegn bliver bygningens 
form og den enestående 360 graders 
panora maudsigt, der kræver en særlig 
teknisk præcision. Moduler og installati-
oner skal passe på millimeter for at und-
gå utætheder, siger Finn Nørkjær, der er 
partner hos BIG. Det er en udfordring vo-
res egen projektleder, Dannie Andersen, 
kan nikke genkendende til. 

”Vi glæder os meget over, 
at vi er en del af det 

største byggeprojekt 
på Færøerne til dato 

sammen med 
arkitekterne fra BIG”

- En af de andre store udfordringer for 
projektet er den fysiske afstand til Thors-
havn og de logistiske udfordringer, det 
giver. Der er ikke, som vi kender det fra 
Danmark med grossister på ethvert gade-
hjørne - vores materialer og komponenter 
bliver derfor fragtet med skib fra Aarhus 

Havn. Det betyder, at vi skal hele tiden 
være på (mange ugers) forkant og skal 
sikre leverancerne i Danmark leveres og 
afskibes til tiden, fortæller projektleder 
Dannie Andersen. 

- De klimatiske forhold har også indfly-
delse på projektet med det skiftende vejr 
med solskin, vind, regn - ja, rent faktisk 
kan vi nå fire årstider på én dag. Det er 
både utilregneligt, enestående og giver til 
tider udfordringer, supplerer formand Bo 
Skovkjær. 

- Bygningen er nu ca. oppe i 2,5 etager 
med mange VVS installationer. Vores be-
manding på byggepladsen er pt. 2 mand, 
som formentlig får selskab af flere kolle-
ger, når vi når længere i projektet, slutter 
Dannie Andersen. 

Det nye uddannelsescenter skal huse tre 
uddannelser – Færøernes Gymnasium og 
HF-kursus, Teknisk skole i Thorshavn og 
Færøernes Handelsskole. Den nye byg-
ning skal i alt rumme 1.200 elever og 300 
undervisere.

MIN BYGGEPLADS: Marknagil

Retningslinjer for indkøb på byggepladserne

FAGGRUPPE : VVS og sprinkler
BYGHERRE : Landsverk, Torshavn
ARKITEKT : BIG - Bjarke Ingels Group og Fuglark
RÅDG. INGENIØRER : Fuglark, Klaksvik
OMFANG : 19.100 m²
ENTREPRISESUM : kr. 22,2 mio.
PERIODE : 2014-2016

Vores fakturakontrol i indkøbsafdelingen 
korrigerer årligt et antal varelinjer, som 
totalt løber op i et større millionbeløb, 
som er en uacceptabel sum. De primære 
årsager hertil er:

 - Materialeafkaldet på pladserne  
  svarer ikke til de produkter som 
  indkøbsafdelingen har dispone-  
  ret efter

 - Indkøbsafdelingen bliver ikke i   
  byggeperioden orienteret om 
  ændrede produkt- eller leveran-
  dørvalg

 - Manglende indkøbsstyring, 
  varekontrol og håndtering af 
  returmaterialer

For at undgår fejlindkøb og uautoriserede 
indkøb, SKAL indkøbsnotat følges for de 
angivne leverandørvalg og varelister, som 
forud er afstemt mellem projektleder og 
indkøbsafdelingen. 

Hvis behovet for materialeændringer op-
står under byggeriet, skal projektlederen 
/ indkøbsafdelingen orienteres inden ak-
kordholder foretager et indkøb. Herved 
sikrer vi, at indkøbsafdelingen får for-
handlet de rigtige rabatter hjem og opnår 
den maksimale udnyttelse af Brøndum 
Koncernens samlede indkøbsvolumen. 

Vi intensiverer info og opfølgning over den 
kommende tid.

Finn Petersen
Indkøbschef



PersonaleNYT
Udlært - servicecenter Viborg
Niklas Schrøder, servicecenter Viborg, 
er udlært som VVS-energispecialist i janu-
ar 2015. På grund af Niklas' flotte indsats i 
lærlingeperioden er han blevet fastansat i 
vores entrepriseafdeling.

Udlært - servicecenter Viborg
Anders Rasmussen, servicecenter Viborg, 
er udlært som VVS-energispecialist i janu-
ar 2015. Anders har efter endt læretid søgt 
ind til forsvaret, hvor hans store ønske er 
at blive uddannet som hundefører.
Projektleder - VVS Øst

Peder Nielsen er ansat ultimo januar 
som projektleder i VVS Øst med referen-
ce til Jan Persson. Peder har i 22 år været 
selvstændig installatør med hovedvægt 
på ejendoms service, renoveringsopgaver 
samt nybyggeri, og har blandt andet været 
indlejet på projekter som projektleder for 
tekniske installationer.

Strategisk indkøber
Jimmy Duelund Nørgaard er pr. 1. marts 
ansat i Koncern Indkøb som Strategisk 
Indkøber med reference til Finn Petersen. 
Jimmy er uddannet VVS tekniker, og har 

været ansat i 4 år som tekniker i Grøn-
landssupport frem til august 2014, og se-
nest som sælger hos Metrotherm i Midtog 
Nordjylland.

Projektassistent til VVS entrepriser Øst
Jesper Svendsen er pr. 1. marts 2015 an-
sat som projektlederassistent i VVS entre-
priser Øst med reference til Jan Persson. 
Jesper har tidligere arbejdet som entre-
priseleder hos Jeudan, og kommer senest 
fra en stilling som faglig ansvarlig hos 
praktikcenter Tec Ballerup.

En defekt vandhane hist og en rusten radiator her. Han kunne 
have valgt at hygge sig med små dagligdags serviceopgaver hos 
hr. og fru Jensen og ovenikøbet have god tid til en cykeltur på de 
sønderjyske landeveje efter fyraften. Men i snart et år har rørlæg-
ger John Outzen helt frivilligt kørt 300 km i bil hver dag mellem 
hjemmet i Padborg og byggepladsen i Odense for at komme på 
arbejde. Fritid har der ikke været meget af på det seneste.

Til gengæld har han deltaget i opførelsen af et helt særligt byg-
geri. Det nye tekniske fakultet - TEK - på Syddansk Universitet. Et 
utraditionelt byggeri på 19.000 kvadratmeter, hvor dele af facaden 
beklædes med hvide cirkler og solceller, og hvor fakultets hjerte 
- en gennemgående trappekonstruktion byder velkommen inden-
for. I stueetagens 6.000 kvadratmeter laboratorier, foruden 1. og 
2. etages undervisningslokaler, kontorer og projektrum. Det hele 
er forbundet af broer på alle etager.  

Siden januar 2014 har John Outzen og kollegerne fra hold 89 hos 
firmaet Brøndum A/S puklet med at forbinde de mange kilometer 
rør, der forsyner de mange undervisningslokaler og laboratori-
er med: varmt og kold vand, neutralt vand, vand til bygningens 

sprinkleranlæg, trykluft, køl og varme. 38 kilometer rør er der 
trukket langs med lofter, gulve og vægge og et i kig i kælderen 
afslører, hvor vvs’erne har lagt de fleste kræfter det seneste års 
tid. En labyrint af stål, plastic og jernrør kryber i et sirligt system 
langs væggene i de klaustrofobiske gange. - Jeg er ikke egnet til 
at køre rundt til Petersen og Larsen og lave vandhaner og radia-
torer. Det her er da mere interessant, og så er der mulighede at 
arbejde på akkord, fortæller John Outzen.

Enhver opgave fra monteringen af en sprinklerdyse til opsætning 
af en radiator er der en konkret pris på, og jo flere opgaver, han 
når, jo flere penge tjener han. For John Outzen hører lang trans-
porttid med til arbejdet som rørlægger. Han er nødt til at køre 
langt efter de store byggerier. 

- Jeg har været med til at bygge Bestsellers nye hovedkvarter i 
Haderslev og Alsion i Sønderborg, men ellers sker der ikke meget 
i Sønderjylland. Vi skal ud i resten af landet, hvis vi vil være med i 
de store byggeprojekter, siger han. Lidt sjovere er det da også at 
have været med til at skabe noget særligt, indrømmer John Ou-
tzen.

- At kunne sige til sig slev ude på motorvejen, at det der har jeg 
været med til at bygge, fortæller John Outzen. Og hvem ved, 
måske går det etårige barnebarn Carl rundt i de selvsamme lo-
kaler om 16-17 år med hjertet fuld af storslåede ingeniørdrømme.

38 kilometer rør i 
nyt SDU-byggeri
Fyens Stiftstidende bragte torsdag den 8. januar 
2015 i tillægget “By-byggerne” en artikel om John 
Outzen (afdeling 89) og Johns arbejde på SDU. Ar-
tiklen er en del af en artikelserie på 8, hvor avisen 
sætter fokus på otte byggeprojekter på vidtforskel-
lige stadier fra planlægning til færdiggørelse. 
Læs hele artiklen her

“Vi skal ud i resten af landet, hvis vi vil 
være med i de store byggeprojekter”


