CASE _ FORSVARET, FLYVESTATION SKRYDSTRUP _ HOVEDENTREPRISE

Flyvestation Skrydstrup (Fighter Wing Skrydstrup), som er
hjemsted for den danske styrke af F-16 jagerfly, renoverer POLdepotområder.

FAKTA _

Brøndum udfører i renoveringen installationsarbejde på brændstofinstallationer og bygningsinstallationer på 2 depotområder.

BYGHERRE _ Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

•

RÅDGIV. INGENIØR _ Niras A/S

•
•

•
•

JORD: olieledninger i jord, nedbrydning af truck loading station
(TLS), tankbrønde og autopåfyldning, afløbsarbejder på depotområder, sløjfning af 100.000 l tanke, nedbrydning af hydrantområder
med afløbsarbejder på hydrantområder.
BETON: tilbygning til scraper pit
BRÆNDSTOF: filterhuse, pumpehuse, TLS, tankbrønde, olieledninger i jord, udskiftning af olieledninger, demontering af hydrantområder, olieinstallationer i scraper pit med nye tanke og indbygget
doseringspumpe.
STÅL: tilbygning til scraper pit inkl. ledhejseporte og ståldøre.
EL: installationer for brændstofanlæg og SRO.

FAGGRUPPE _ Industrielle installationer

GNS. BEMANDING _ 14
ENTREPRISESUM _ kr. 23,0 mio.
PERIODE _ maj 2015 - juli 2016

Hvert depot har 3 pumpehuse, hvor filtreringsfunktionen bliver centraliseret i det centrale pumpehus. Pumpehusene bliver renoveret indvendigt og rørsystemet ændret i forhold til de ændrede funktioner. Ved hver
pumpehus er placeret 4 tanke på 100m³, tankene er inspiceret og fået
udskiftet brønde og rørforbindelse til pumpehuse.
På depoter er tankpladser til udlevering/indlevering af brændstof fjernet
og i stedet er etableret en ny dobbeltsidet truck loading station.

Brøndum designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitetsløsninger 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 projekter eller store, ambitiøse og langsigtede byggerier. Og vores evne til at samarbejde og levere
service under og efter processen.

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66
viborg@brondum.dk
www.brondum.dk

