
CASE _ CHRISTIANSBORG _ 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.

Christiansborg Slot på Slotsholmen i det centrale København er 
hjemsted for Danmarks parlament, Folketinget, for Højesteret 
og Statsministeriet . 

Christiansborg Slot har gennemgået en omfattende konvertering til 
fjernvarm, hvor de i alt 16 eksisterende dampcentraler er nedrevet og 16 
nye moderne fjernvarmebaseret centraler er etableret.

Christiansborg har i hele konverteringsfasen været fuld funktionsdygtig. 
Planlægningsfasen har især været ekstrem vigtig, da der i denne fasen 
er taget højde for at kunne agere på hændelser, der ikke er planlagt på 
forhånd. Eksempelvis arrangementer i Statsministeriet, de kongelige re-
præsentationslokaler, Højesteret eller Folketinget.

Brøndum har udført opgaven, som på mange områder har været meget 
kompleks pga. de mange interessenter, pga. uplanlagte arrangementer 
og at der i udførelsesfasen er lagt stor vægt på at sikre utilsigtede afbry-
delser i arbejdet 

Konverteringstidsplanen var ekstrem kort og et vigtigt element i bygher-
rens tildelingskriterier. Med overholdelse af alle delterminer blev de 16 
centraler blev udført på kun 4 måneder.
.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Fjernvarme 

BYGHERRE _ Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme 

ARKITEKT _ Alectia A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Alectia A/S

GNS. BEMANDING _ 12

OMFANG _ 50.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 4,1 mio.

PERIODE _ maj 2011 - september 2011
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