
Brøndum er din stærke samarbejdspartner inden for fjernvarmeløsninger.
Vores faglige kompetencer spænder bredt – fra etablering af kraftvarmeværker 
til komplette rørinstallationer til industrien. Alt arbejde bliver udført af faglærte 

medarbejdere, der har alle påkrævede kvalifikationer og certifikater.

FJERNVARME

brondum.dkbrondum.dk



I Danmark er fjernvarme langt den mest 
udbredte form for opvarmning. Over 60% 
af alle danske husstande har fjernvarme 
– det svarer til ca. 3,2 millioner danskere. 
Det kræver høj forsyningssikkerhed hos 
forsyningsselskaberne. 

Med Brøndum får du en samarbejdespart-
ner, der evner at koordinere indsatsen, så 
du oplever en både styret og fleksibel vej 
mod målet. Det er din garanti for at opnå 
fuldt udbytte af mulighederne. 

Bred erfaring og stærk faglighedBred erfaring og stærk faglighed
Vores faglige kompetencer spænder 
bredt, og vi hjælper vores kunder med 
alt fra etablering af kraftvarmeværker 
og pumpestationer til installation af var-
mevekslere og komplette rørinstalla- 
tioner. 

Vores fjernvarmeløsninger
understøtter din forsyningsvirksomhedunderstøtter din forsyningsvirksomhed

Som uafhængig af materialeleverandører, 
kan Brøndum hjælpe dig med at vælge op-
timale, produktionseffektive og miljørigti-
ge løsninger.

Autorisationer og myndighedskravAutorisationer og myndighedskrav
Vores faglærte medarbejdere har alle på-
krævede autorisationer, kvalifikationer 
og svejsecertifikater i tig-, elektrode- og 
autogensvejsning. Herved er du sikret en 
professionel kvalitet, der lever op til alle 
gældende krav.

Vi varetager løbende vedligeholdelseVi varetager løbende vedligeholdelse
Vedligeholdelse, reparationer, udskift-   
ning og udvidelser på distributionnettet 
er en naturlig del af værkernes forsy-
ningssikkerhed. Brøndum har ansvaret for 
vedligeholdelse på flere projekter, hvor  
styringskompetence og tidsplaner er alt-
afgørende.

FJERNVARME



Udvalgte 
referencerreferencer

FJERNVARME

ChristiansborgChristiansborg
Omfattende konvertering til fjernvarme
for hele slottet

HOFORHOFOR
Nye fjernvarmeledninger samt 
renovering af eksisterende

Affaldsvarme AarhusAffaldsvarme Aarhus
Nye rørinstallationer til pumpeanlæg på 
biomassefyret kraftvarmeværk

Hillerød ForsyningHillerød Forsyning
Fjernvarme-, vandarbejde samt leverance 
af ca. 2,5 km præisolerede rør

Aalborg ForsyningAalborg Forsyning
Svejsning af fjernvarmerør på villavej



Vil du høre mere om vores fjernvarmeløsninger?

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Sjælland | Peter Sørensen, Direktør (COO)  
T: +45 25 26 08 45 
M: pso@brondum.dk

Jylland/Fyn | Lars Trankjær, Direktør (COO)  
T: +45 41 91 42 57 
M: ltr@brondum.dk

Kontakt 
Brøndum FjernvarmeBrøndum Fjernvarme

FJERNVARME

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66

brondum@brondum.dk
brondum.dk


