
CASE _ SØNDERBORG FJERNVARME _ FAGENTREPRISE

Brøndum designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitetsløsninger 
inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme og køl til bygninger og industrianlæg. I Dan-
mark, 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 entre-
prise af syne – uanset om vi taler om mindre projekter eller store, ambitiøse og langsigtede 
byggerier. Og vores evne til at samarbejde og levere service under og efter processen.

Sønderborg Fjernvarme har etableret Danmarks første kom-
mercielle geotermiske anlæg, hvor undergrundens varme vand 
benyttes til fjernvarme produktion og forsyner mere end 10.000 
forbrugere med sikker og miljøvenlig fjernvarme.  Store miljø-
mæssige reduktioner i CO²-udledninger er resultatet. 

Det geotermiske anlæg er placeret i Spang, hvor det 48°C varme vand 
pumpes op fra 1,2 km dybde. Undergrundsvandets varme overføres til 
fjernvarmevandet via varmevekslere, hvorefter vandet med injektions-
pumpe returneres til undergrunden. 

Det opvarmede fjernvarmevand på 43°C er herefter ledt 4 km til nyt 
kraftvarmeværk i Vestermark, hvor varmepumper opvarmer yderligere 
opvarmning til 82°C. Varmepumper bliver drevet af et flisstyret drivener-
gianlæg.

Varmeydelse er 10 MW.

Brøndum har på begge bygningsanlæg leveret, monteret og svejst rørsy-
stemerne, som forbinder de vitale komponenter som vekslere, pumper, 
automatikkomponenter m.m.

Alle svejsninger er udført i henhold til DS/EN 15 609-1, med kvalitets-
klasse B jf. DS/EN ISO 5817 og skærpet dokumentation. Brøndums kom-
petente svejsere har udført ca. 4700 svejsninger i dimensioner fra DN 
25 – DN 450.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Fjernvarme 

BYGHERRE _ Sønderborg Fjernvarme a.m.b.a 

ARKITEKT _ Juul Arkitekter A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ COWI A/S

GNS. BEMANDING _ 8

OMFANG _ 2.000 m²  – 10 MW i varmeydelse 

ENTREPRISESUM _ kr. 16 mio.

PERIODE _ september 2011 - april 2012

BRØNDUM A/S
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