Intego og DuPont i
samarbejde om grøn
omstilling
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”Ombygningen har været planlagt længe. Vi startede
med de første planer tilbage i 2013, og i slutningen af

Vi har leveret styretavler og andre installationsdele,
lavet elektrikerarbejde i alle afskygninger, mens opgaven også har beskæftiget flere af vores procesteknikere. Vi har desuden assisteret med røgrenseanlægget
og varmegenvindingsanlægget. Overskudsvarmen fra
fabrikken skal nemlig leveres til byens fjernvarmenet,”
fortæller Allan Christensen.
Han fortæller supplerende, at DuPont sidste efterår
byggede en lagerhal til træflisen samt et transportsystem mellem lager og kedelbygningen. Her leverede
Intego ligeledes styretavler, installationsarbejde samt
proces/software-programmering som underleverandør for det tyske firma Saxlund GmbH.
Fakta - Kedelombygning gør Grindsted grønnere
•

Den samlede årlige CO2-reduktion i Grindsted
bliver som følge af ombygningen ca. 64.000 tons

•

Duponts overskudsvarme ventes at dække ca.
halvdelen af Grindsted El- og Varmeværks fjernvarmebehov

•

Overskudsvarmen fortrænger naturgas hos varmeværket

•

Flisen til DuPonts fabrik leveres af HedeDanmark
og kommer fra bæredygtig skovhugst

