
INDUSTRI 
Brøndum leverer industrielle løsninger til alle former for procestekniske anlæg. 

Vores vigtigste opgave er at sikre, at jeres procesanlæg fungerer optimalt 

og opfylder den ønskede kvalitet. 



Industrielle installationer
med professionel dokumentation

Brøndum Industri er din professionelle 
samarbejdspartner i industrien. 

Vi leverer præfabrikerede produkter og industrielle 
løsninger til hele industrien, herunder

• Fjernkøling og varmepumpeinstallationer
• Højtrykssprinkling, projektering og etablering af 

komplette anlæg
• Installationer til pharma og medicinalindustrien
• Fjernvarmeinstallationer og transmissions- 

ledninger
• Større køle- og varmecentraler
• Alle former for luftartsinstallationer
• Kraftværker
• Rendampinstallationer
• PE installationer til industrien

Sådan kan vi hjælpe dig
Vi har stor viden om kravene til de produkter, der 
indgår i din installation. Det sikrer, at de rigtige 
materialer og komponenter bliver anvendt og do-
kumenteret fra start til slut.

Brøndum Industri er specielt stærke, når der er 
tale om teknisk komplekse projekter, hvor viden og 
erfaring har stor betydning i projekteringsfasen, og 
hvor planlægning og koordinering er afgørende i 
udførelsesfasen. Brøndum kan i denne forbindelse 
også tilbyde medprojektering og løsningsforslag.

Professionel dokumentation hele vejen 
Hos Brøndum Industri lægger vi stor vægt på, at alt 
bliver dokumenteret - og at dokumentationen start-
er ved første leverance til projektet. 

Al dokumentation bliver udført af vores uafhængige 
QHSE-afdeling, som løbende udarbejder rapporter 
på materialer, svejsekontrol, spændingsmomenter 
og lignende - afhængig af, hvilke krav vi i planlæg-
ningen er blevet enige om. 

Du er derfor altid sikret et fuldstændigt overblik 
over, at informationerne om dit projekt dækker be-
hovet for en sikker og problemfri drift. 

Et tæt samarbejde med Brøndum Stål
Brøndum er ISO 9001:2008 certificeret. Herudover 
samarbejder vi med Brøndum Stål, som ligeledes 
er ISO DS/EN 1090 certificeret. Brøndum Stål er en 
del af Brøndum-koncernen og tilbyder udførelse af 
alle former for stålkonstruktioner - store som små - 
med tilhørende dokumentation og tegninger. 
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Københavns Fjernvarmetunnel 
Vi har løst to seperate opgaver i Havnetunnelen under Københavns Havn. Den seneste opgave (2018-2019) 
bestod i udførelse af rustfri rørinstallation til nye vandledninger i DN600 samt gasledning i DN500/600 udført 
som rør i rør-installation grundet ATEX-krav. Den anden opgave (2015-2016) bestod i etablering af nye fjern-
varmeledninger samt køleledninger i den nye tunnel.

ARC - Amager Ressource Center & Amagerværket 
Rørarbejde til nyt affaldsbaseret energianlæg. Størstedelen af arbejdet er udført under jorden, bl.a. med eta-
blering af underjordisk kammer til rørinstallationerne. Større PE installationer samt pumpearrangementer 
på Amagerværket

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme
Etablering af damvarmelager på 70.000 m3 for VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme inkl. tekniske installation-
er i ny vekslerstation, som kan veksle energi mellem VEKS’ transmissionssystem, damvarmelageret og HTF’ 
distributionsnet.

INDUSTRI



Novo Nordisk i Gentofte & Herbergscentret Sundholm i København
TV. traditionel sprinklerinstallation på Novo Nordisk i Gentofte og TH. højtrykssprinkler installation på Her-
bergscentret Sundholm i København.

Kontakt
Brøndum Industri 
Har du spørgsmål til vores løsninger, eller ønsker du et uforpligtende tilbud på et projekt? 
Du er velkommen til at kontakte os.

Frank Isdan, afdelingschef   Kasper Nordal Hansen, senior projektchef   

T: +45 25 58 97 69    T: +45 20 24 78 86

M: fki@brondum.dk    M: knh@brondum.dk

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66

brondum@brondum.dk
brondum.dk
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