
CASE _ AASIAAT KRAFTVARMEVÆRK _ FAGENTREPRISE

Aasiaat kraftvarmeværk udvider anlægget med nyt dieselag-
gregat og tilhørende installationer. 

Nukissiorfiit, som er Grønlands energiforsyningsselskab, idriftsætter op-
rindeligt i 1991 kraftvarmeværket i Aasiaat som aflastning for det gamle 
elværk. 

I kraftvarmeværket opstilles et dieselaggregat i fabrikat MAN B&W Die-
sel type 6S35PS med en elektrisk ydelse på 2146 kW. Aggregatet har 
siden idriftsættelsen haft en driftstid på ca. 89.500 timer eller knap 5.000 
timer pr. år.

Stigning i maksimalbelastningen og en nødvendig begrænsning af drifts-
tiden på de øvrige aggregater medfører, at Brøndum i 2007 installerer 
og idriftsætter yderligere et aggregat (MG6) i fabrikat MAN Diesel type  
9 L21/31 med en elektrisk ydelse på 1840 kW. Siden idriftsættelsen i 2007 
har MG6 haft en driftstid på ca. 10.000 timer svarende til ca. 5.000 timer 
pr. år.

Brøndum udvider det eksisterende anlæg med nyt dieselaggregat, MG7. 
Dertil installerer Brøndum tilhørende hjælpeudstyr, herunder brænd-
selsoliesystem med installation af dagtankarrangement, smøreolieud-
styr, startluftssystem. 

Desuden installerer Brøndum ventilation i maskinsal og restvarmesy-
stem samt udfører isoleringsarbejder.
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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.


