
LIMFJORDSTUNNELEN 
I dette årti udførte C&E en stor entreprise i Limfjordstunnelen. Dette projekt blev også startskud-
det til et nyt kerneområde i virksomheden: INJICERING.

Der blev brug for både gefühl og avancerede teknikker, da den 30 år gamle tunnel skulle beton-
renoveres. Opgaven lød på betonreparationer og tætning af revner i beton. Projektet blev udført 
over flere sæsoner - og i alt 100 mand arbejdede i tre-holds-skift for at tunnelen kunne stå klar til  
sommersæsonen.

FA K TA :

1992 C&E opretter satellitkontor  
på Sjælland 

1992 Danmark vinder EM i fodbold

1997 Storebæltsforbindelsen bliver  
indviet

1996	 C&E	flytter	til	Islevdalvej	i	 
Rødovre

1999 C&E afslutter omfattende  
renovering	af	Limfjords- 
tunnellen

1999 Bo	Essenbæk	giver	stafetten	
videre	til	Jon	Buch

Gennemsnitligt	antal	medarbejdere
               i 90’erne:  34

STOREBÆLTSFORBINDELSEN 
C&E var med fra start - allerede inden man begyndte på arbejdet ud 
over bæltet.

C&E havde den fornøjelse af blive kontaktet for at injicere revner  
i sænkekasserne, som blev støbt i Kalundborg - og som senere skul- 
le danne fundamenter for pylonerne.

Herefter udførte C&E reparationer af fejlstøbninger på Pylon 17,  
ligesom der udførtes mange andre mindre reparationer på andre dele  
af broen.

Efter åbningen i 1998 udførte C&E - ad flere omgange og over flere 
år, forskellige arbejder på broen, herunder en del prøvebelægninger 
mm på ankerblok 15.

Sideløbende med Limfjordstunnelen og Storebæltsbroen udførte 
C&E også en del injektionsarbejde i Storebæltstunnelen - og vi er der  
stadig!

Her ses Bo Essenbæk 
på ryggen af John Ene-
voldsen, der stoppede 
i C&E i 1995. Billedet er  
taget i bunden af en sæn-
kekasse - Johns bemærk-
ning til billedet var: 

JON BUCH KOMMER TIL 
1990’erne var det årti, hvor Christiansen & Essenbæks direktør Jon Buch startede i virksomhe-
den. Først som projektleder i 1992 og fra 1999 som direktør, hvor han overtog stafetten fra Bo 
Essenbæk. 

Jon valgte fra start at fokusere på C&Es kernekompetence, nemlig betonrenovering, og at gøre 
det gennem et stærkt fokus på medarbejderudvikling og innovation. Det er derfor vi stadig prio-
riterer udviklingen af nye og mere skånsomme arbejdsmetoder, og derfor vores ledere løbende 
udfordrer og uddanner sig, så vi kan blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er 
plads til det gode liv, og rig lejlighed til at udfordre sig selv fagligt. 

Efter at have været en del af C&E i snart 30 år, er Jon Buch en vigtig garant for den fælles historie 
og kultur, der er en forudsætning for godt håndværk og gode, varige relationer. Og helt centrale 
elementer i den kultur er samarbejde og gensidig respekt. 

Det gælder internt, men det gælder også eksternt, når vi samarbejder med bygherrer, producenter, forskere og entreprenører i vores stræben efter  
hele tiden at gøre det lidt bedre.

Og uden gode medarbejdere, ingen virksomhed. Den vigtigste hjørnesten i Jons ledelse har derfor lige fra starten i 1999 været at fastholde vores  
værdier og stærke sammenhold, men også at udvikle os i takt med verden omkring os, og turde gå forrest indenfor områder som kvalitetsudvikling, 
CSR (samfundsansvar), arbejdsmiljø og innovation. 

Sådan var det i 1999, da Jon tog over og sådan er det i dag. Vi er ret sikre på, at det er derfor vi er her endnu.

”Du ville ikke give mere i løn, trods 
det - at jeg truede med at tabe dig”.

Injektion af revner i ankerblok

1990’erne
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