
CASE _ AFFALDVARME AARHUS, STENVEJ_ FAGENTREPRISE

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.

AffaldVarme Aarhus etablerer nyt veksleranlæg på Stenvej i 
Skåde i udkanten af Aarhus ved siden af det eksisterende kedel-
anlæg. Anlægget skal sikre forsyningen af varme til de yderste 
forbrugere i Skåde og Storhøj-området. 

Brøndum leverer og monterer rørinstallationen til varmeveksleranlæg-
get, som består af vekslerinstallation, røranlæg, ekspansionsanlæg, 
spædevandsanlæg, vandbehandlingsanlæg og filteranlæg.  Arbejdet in-
deholder specificerede leverancer af rør- og stålarbejder til det ca. 18 
MW TN25/10 veksleranlæg. 

I projektet har Brøndum yderligere udført instrumentering samt opkob-
ling til de to eksisterende oliekedler.

Alle svejsesamlinger fra og med DN200 og opefter er 100 % røntgenkon-
trolleret for at kvalitetssikre rørenes tæthed i forhold til tryk og tempera-
tur i samleprocesser. Derudover er svejsesømme under DN200 kontrol-
leret med 25 %.

Svejsearbejdet er udført i henhold til kravene i DS/EN 287-1 / PED, da der 
på primærsiden arbejdes med et maksimalt driftstryk på 25 bar overtryk 
og en maksimal temperatur på 125°C. Det vil sige, at der er tale om fuld 
PED for alle arbejder på primærsiden.

Sekundærsiden er udført for maximalt driftstryk på 10 bar overtryk og en 
maximal temperatur på 110°C.

Godkendt dokumentation (rørbog) er afleveret for 3. partskontrol af ak-
krediteret instans.
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