
CASE _ LEMVIG VARMEVÆRK _ FAGENTREPRISE

Lemvig Varmeværk etablerer ny DN300 transmissionledning i 
forbindelse med ibrugtagningen af nyt flisfyret varmeværk i den 
sydlige del af byen.

I løbet af 2016 tager Lemvig Varmeværk et nyt flisfyret varmeværk i brug. 
Byggeriet omfatter både administrationsbygning og produktionsbygning, 
hvor værket skal sikre varmeforsyningen for forbrugerne i byerne Lem-
vig, Nørre Nissum og Klinkby. 

Det nye Lemvig Varmeværk skal i løbet af en årrække afløse det gamle 
varmeværk. Der er i den mellemliggende periode derfor behov for en 
transmissionledning mellem det gamle og det nye varmeværk.

Brøndum udfører i etableringen af DN300 transmissionledning opgrav-
ning, retablering, nedlægning og svejsning af transmissionledningen.
Dette omfatter etablering af ca. 1.100 kanalmeter DN300 præisoleret 
rørsystem (frem + retur) med isoleringstykkelse serie 3 (kapperør ø560 
mm) samt etablering af ca. 1.100 kanalmeter trækrør for lysleder med 
indblæsning af lyslederkabel.

Desuden udfører Brøndum alle arbejder i forbindelse med indføring af 
rør i pumperum på Industrivej og på nyt varmeværk på Merkurvej.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Fjernvarme 

BYGHERRE _ Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 

RÅDGIV. INGENIØR _ Dansk Fjernvarmes Projekt-
selskab a.m.b.a.

GNS. BEMANDING _ 8

OMFANG _ 3.600 m³

ENTREPRISESUM _ kr. 1,7 mio.

PERIODE _ maj 2015 - oktober 2015
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Brøndum designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitets- 
løsninger inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme og køl til bygninger og industrianlæg.  
I Danmark, i Grønland og internationalt. Det er den korte historie, og den begyndte i 1943. 
Siden har Brøndum målrettet udbygget positionen som førende samarbejdspartner. I kraft 
af vores solide erfaring, sikre løsninger og stærke referencer. Vores specialiseringsgrad, der 
aldrig taber målet og den samlede entreprise af syne – uanset om vi taler om mindre projek-
ter eller store, ambitiøse og langsigtede byggerier. Og vores evne til at samarbejde og levere  
service under og efter processen.


