
CASE _ RISØ SPIDSLASTCENTRAL _ FAGENTREPRISE

VEKS har opført en ny varmecentral ved Risø, som skal 
fungere som spidslast- og reservecentral. Brøndum har 
bl.a. etableret komplet rørsystem samt leveret og mon-
teret en kran over pumpen på centralens nederste etage.

VEKS, der leverer fjernvarme til de lokale distributionsselskaber 
på Københavns Vestegn, har etableret en ny spids- og reserve-
lastcentral, der ved fuld udbygning vil have en samlet indfyret ef-
fekt på henved 36 MW. Den nye varmecentral skal primært funge-
re som spidslastcentral, men kan i visse situationer og ved visse 
behov også fungere som reservelastcentral.

Brøndum har etableret komplet rørsystem i centralen samt lev-
eret og monteret en svingkran til en servicelem. Herudover har 
vi leveret og monteret en kran over pumpen i kælderetagen samt 
leveret og monteret nødvendige kabler og supplerende førings-
veje. 

Alt det nødvendige udstyr er leveret og monteret i henhold til teg-
ninger og komponentlister for at sikre en fuld og færdig tilkobling 
af anlægget til kedel samt til transmissionsledningen fra veksler-
stationen og videre mod Jyllinge.

Varmecentralen er opført i eget bygværk i forlængelse af VEKS’ 
nye fjernvarmevekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle 
kraftvarmecentral, der nedlægges. Varmecentralen udgør i alt 
865 m2.
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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.


