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Klokken er 7.30 på en 
solrig mandag morgen, 
da Lastbil Magasinet 

møder Egon Brunbjerg. Han 
er chauffør hos Billund Vand. 
Til daglig kører han slamsu-
gerbil i det kommunale sel-
skab, og denne morgen er han 
i gang med en af sine helt faste 
rutiner – at kontrollere, om alle 
kommunens pumpestationer 
virker præcis, som de skal. Via 
sin computer kan Egon Brun-
bjerg nemlig overvåge dem al-
le, og er der nogen, der ikke 
pumper optimalt, modtager 
han en advarsel via compute-
ren.

»Jeg tjekker mandag morgen, 
om de virker, og så får jeg en 
alarm, hvis de bruger for me-
get strøm. Gør de det, er der 
kludder i det hele,« siger Egon 
Brunbjerg, da han tager imod 
Lastbil Magasinets udsendte. 

Denne morgen kan han 
konstatere, at den er gal ved 
en pumpestation, som ligger 
midt imellem feriehusene hos 
Lalandia i Billund.

»Jeg kan se, at pumpen bru-
ger for meget strøm, så det 
er et tegn på, at der er noget 
galt,« siger Egon Brunbjerg og 
tilføjer, at den pumpe skal vi 
ud og have løftet op. 

Inden vi når så langt, har han 
dog først et par andre gøremål 
på matriklen på Grindsted 
Landevej 40. Først skal han 
tømme en rådnetank for 
bundfald. I stedets to råd-
netanke sættes madaffald, 
blandet med spildevand, 
til gæring efter at 
have gennem-
gået en op-
varmning. 

Processen udvikler biogas, 
som opsamles og afbrændes i 

stedets gas-
motor, 

mens det laves til strøm. Men 
restproduktet er altså også 
grønt. Det indeholder næ-
ringsstoffer og anvendes som 
organisk gødning på marker og 
i skove.

»Vi er de eneste, der bruger 
husholdningsaffald i rådnetan-
kene, så anlægget er blevet et 
demonstrationsanlæg,« siger 
Egon Brunbjerg, der fortæl-
ler, at Billund Vand og Energi 
jævnligt får besøg af skoleklas-
ser og andre, der med egne 
øjne skal se, hvad der bliver 
af spildevand og affald i kom-
munen.

Luftværn eller løs mave
Inden vi kører til Lalandia, 
skal der også fyldes vand på 
slamsugerbilen, som selskabet 
har en enkelt af. Bilen er en 
Volvo FM 9 340 med opbyg-
ning fra VM Tarm. Den er 14 
år, kører i hele Billund Kom-
mune og har i løbet af årene 
tilbagelagt 260.000 kilometer.

Mens vi venter på, at tanken 
bliver fyldt med vand, viser 
Egon Brunbjerg to af de vig-
tige sikkerhedsanordninger 
ved sit arbejde frem. Den ene 
er faldsikring, der er en 
krog bagest på 
slamsuger-
bilen. Med 
den kan han 
via en sele 
spænde sig 
fast, når tu-
ren går ned i en 

brønd. Den anden er frisk luft-
værnet, der er en hjelm med 
en slange, der sender frisk luft 
ind til manden med slamsuge-
ren. Luft, der først passerer et 
filter, da du ikke blot må bruge 
luft fra kompresseren, forklarer 
han. 

»Man har frisk luft-værnet 
på, når man arbejder ved en 
brønd. Der er bakterier i vand-
støvet fra kloakken, og uden 
frisk luft-værnet kan du nemt 
få ”løs mave”. Har du det ikke 
på, kan du godt mærke det 
sidst på dagen,« siger han.

En prisvindende  
arbejdsplads
Inden turen til pumpestatio-
nen ved Lalandia bliver der tid 
til et stykke morgenbrød i hu-
sets kantine. Morgenritualet er 
en væsentlig del af dagligdagen 
på en arbejdsplads, hvor med-
arbejdernes trivsel er i højsæ-
det. To gange om ugen starter 
arbejdsdagen således ud med 
en omgang morgengymnastik 
for alle medarbejderne i drif-
ten, og Billund Vand og Energi 

er også tilmeldt 
Officefit, der 

er et tilbud 

om sundhedsløsninger til 
virksomheden, og som hjælper 
arbejdspladsen med at skabe et 
sundere arbejdsmiljø. Således 
kan man som en del af Of-
ficefit eksempelvis tage en tur 
på ”kontorcyklen”, mens man 
besvarer mails, forklarer Arne 
Søgaard, der er afdelingsleder 
for drift og vedligehold hos 
Billund Vand og Energi.

Mens vi sidder over brødet, 
fremhæver Egon Brunbjerg 
Billund Vand og Energi som en 
arbejdsplads, hvor alle er lige – 
uanset hvilke opgaver de måtte 
varetage. Og at det ikke bare 
er ren snak, har Billund Vand 
og Energi synligt bevis på. I 
2017 blev stedet således kåret 
til Danmarks bedste mindre 
arbejdsplads og derudover som 
den bedste offentlige arbejds-
plads uanset størrelsen.

Og nu vi er ved det med 
størrelsen. Billund Vand og 
Energi tæller i dag 30 ansatte, 
hvoraf de 15 er at finde i drif-
ten.  

Mange ad hoc-opgaver
Da vi atter sidder i Volvoen, på 
vej til Lalandia, fortæller Egon 
Brunbjerg, at han har været 
hos Billund Vand og Energi i 
14 år.

»Lige så længe som bilen,« 
siger han med et smil. 

Inden da kørte han med 
containere for en lokal vogn-
mand.  

»Oprindeligt er jeg uddannet 
dieselmekaniker. Altså sådan 
én, der reparerer lastbiler og 
traktorer,« siger han.

Han fortæller, at han stor-
trives med sin hverdag med 
slamsugerbilen og med en 
arbejdsuge, der aldrig helt er 
til at forudsige. Det er læng-
den på arbejdsdagen derimod. 
Dagen begynder klokken 7 og 
slutter klokken 14.45 - efter et 
obligatorisk bad. 

Hvad synes du, er det mest ud-
fordrende ved dit job?

»Det er at få det til at glide 
glat hver dag. At tilrettelægge 

Meget mere end sug og spul 
Egon Brunbjerg kører slamsugerbil hos Billund Vand og Energi. 
Et job, der byder på en stor flade af opgaver og kræver, at chaufføren 
er omstillingsparat

»Der er tale om en god gang kludeværk,« lyder det fra 
Egon Brunbjerg, da pumpestationen ved Lalandia bliver 
ordnet og rengjort. 

Egon Brunbjerg viser frisk luft-værnet frem. 
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arbejdet. Der er mange ad 
hoc-opgaver, så du må altså 
ikke gå i panik over at skulle 
lave tre forskellige ting på to ti-
mer. Men efterhånden opbyg-
ger du en rutine, og det bedste 
ved jobbet er, at jeg får selv får 
lov til at planlægge tingene. 
Vi arbejder under frihed og 
får selv lov at planlægge vores 
arbejde. Men det er altså svært 
at planlægge længere tid frem 
ad gangen.«  

En god gang kludeværk
Vi kører ind imellem feriehu-
sene hos Lalandia. Selv om det 
er uden for skolernes ferie, er 
der en livlig trafik af folk, der 

vandrer mellem feriehusene og 
feriecentret.

»Pumpen vil blive løftet op 
med en kran, og så skal den 
rengøres. Der sidder skidt i 
den. Højest sandsynligt sidder 
der en klud derinde. Jeg var 
herude for en måned siden, og 
da sad der en klud deri,« siger 
Egon Brunbjerg og tilføjer, at 
der ikke er de store problemer 
med kommunens pumpesta-
tioner.

»Nogle af dem rengøres må-
ske fire gange om året, andre 
rengøres en, to eller tre gange 
årligt. Det kommer meget an 
på, hvor belastede de bliver.«

Inden pumpen bliver hejst 

op, spuler Egon Brunbjerg 
brønden, mens en anden med-
arbejder, der er kommet til 
med ladbil, gør klar til at løfte 
pumpen op med en mindre 
kran.

Pumpen er, ganske som for-
udsagt, fyldt med en god gang 
kludeværk.

Operationen tager en lille 
halv times tid, og da Egon 
Brunbjerg er tilbage i lastbilens 
førerhus, noterer han, at han 
nu har været forbi pumpesta-
tionen.

»Nu har jeg suget, vasket og 
renset pumpen, og nu skriver 
jeg så ind, at jeg har renset 
pumpe 2.«

Han forklarer, at der er to 
pumper i alle pumpestationer, 
og at han rykker hurtigt ud, 
lige så snart når der viser sig 
problemer med den ene. 

»For bliver der også proble-
mer med den anden, så skal 
man være der i løbet af få mi-
nutter,« siger han.

Batteriskift og 
strømpeforing 
Næste opgave er i Filskov, hvor 
der skal foretages batteriskift 
ved en pumpestation.

»En typisk arbejdsdag for 
mig kan bestå af at skulle rense 
en pumpe, lave en rørreparati-
on eller måske foretage et bat-

teriskift på en pumpestation. 
Og så kan der lige pludselig 
være en stoppet kloak et sted. 
En gang i mellem er jeg også 
ude at ordne en kloak privat. 
Måske én gang hver 14. dag. 
Men vi har et rigtig godt sam-
arbejde med private firmaer, 
der suger for private og kom-
mer ud til os med det.«

Angående rørreparationer 
fortæller Egon Brunbjerg, at 
Billund Vand og Energi gør 
sig i såkaldt ”strømpeforing”, 
hvor man udbedrer huller i 
kloakrørene - vel at man uden 
at skulle grave op. Processen 
foregår kort fortalt ved, at et 
rør beklædt med glasfibervæv 

bliver ført ind i det ødelagte 
rør. En luftpude puster glasfi-
beren op, hvorefter det hærder 
og danner nyt rør. 

»Jeg tømmer også fedtud-
skillere på plejehjem. De er et 
krav i de store køkkener, og 
fedt kan være et stort problem, 
så man skal tænke over, hvor 
man hælder frituren hen,« siger 
Egon Brunbjerg.

Endelig fungerer Egon 
Brunbjerg også som noget 
helt andet. Nemlig som skade-
dyrsbekæmper. Billund Vand 
og Energi tager sig af rotte-
bekæmpelse i byerne i kom-
munen, og ser man en rotte i 
hjemmet, på arbejdet eller på 

offentlige arealer, er det bare 
med at gribe knoglen, få ringet 
til selskabet, og så rykker Egon 
eller en kollega ud.

Fordel at være samlet
Tilbage i Filskov er batteriet 
hurtigt skiftet på pumpesta-
tionen, og nu går turen tilbage 
til Billund Vand og Energis 
matrikel.

»Der er en stor fordel ved, at 
vi som arbejdsplads er samlet 
ét sted. Jeg ved for eksempel, 
hvilke pumpestationer der er 
nemmest at servicere, og så jeg 
bliver taget med på råd, når 
der skal nyt til. Det er noget af 
det gode ved at være samlet ét 

sted,« siger Egon Brunbjerg, da 
han igen triller slamsugerbilen 
ind på Grindsted Landevej 40.

Vi nærmer os middag, og 
foreløbigt kan han konstatere, 
at alt kørt lige efter planen 
denne mandag. Det er nu tid 
til at tømme tanken for det ton 
slam, som han sugede op ude 
hos Lalandia. 

»Det skønne ved det her 
job er, at jeg kommer ud til så 
mange forskellige ting. Andre, 
der kører slamsuger, er kun 
ude at spule, men jeg har en 
meget spredt opgaveflade,« 
siger Egon Brunbjerg, inden 
det er tid til en velfortjent fro-
kostpause. 

Et batteri ved en pumpestation i Filskov bliver hurtigt udskiftet.  

Slamsugerbilen har gjort det godt i 14 år. 

Egon Brunbjerg i fuld gang på Billund Vand 
og Energis matrikel på Grindsted Landevej. 


