Sådan taper den kommende Hede Nielsen-afdeling i Frederiksværk sig ud på tegnebordet

Hede Nielsen bygger
fabrik til 30 mill. kr.
Den ny oxygenfabrik placeres i Frederiksvrk for at frigore lagerplads
i Kobenhavns-afdelingen til andre formal

Hede Nielsen MS ekspanderer
fortsat. Senest har det horsensianske
firma efter forhandlinger med
Frederiksværks kommune købt en
grund på 25.000 kvadratmeter og har
endvidere fået forkøbsret i en
femårig periode for et tilstødende areal
pi 10.000 kvadratmeter. Hede Nielpi 10.000 kvadratmeter. Hede Nielsen A/S vil opføre en ny oxygenfabrik på den nyerhvervede grund.
Med det kommende fabriksanlæg i
Frederiksværk har Hede Nielsen
A/S Met mulighed for at komme op
på en tilstrækkelig
produktinsaceldynvseområd
for oxygen, nitrogen, argon indenfor
sundhedsvæsen, jernindustrien, den
kemiske industri og levnedsmeddelindustrien.
Frederiksværk-fabrikken skal efter

planerne kunne tages i anvendelse i
begyndelsen af 1973. Dermed regner
selskabet atter Tried at have den
nødvendige reservekapacitet til
rådighed for hele landet. Totalinvesteringen for den ny fabrik ligger
omkring 30 millioner kr.

Lagerplads
til stålplader
Hede Nielsen A/S, Horsens, er organiseret med en række fabrikker
til fremstilling af oxygen, nitrogen
og acetylen over hele landet. Der
findes for tiden foruden i Horsens
fabrikker i Nørresundby, Odense,
Tåstrup og Kobenhavn.
Firmaets investerings- og markedspolitik har hele tiden tilstræbt
at kunne levere kunderne gasarter

med kortest mulige varsel overalt
Loden for landets grænser.
Denne målsætning har nødvendiggjort udvidelse af de bestående ankeg og beslutningen om placering af
en afdeling i Frederiksværk.
Oxygen-fabrikken i Horsens er
grundlagt 1919 med en oprindelig
kapacitet af luftformig oxygen på 15
kubikmeter i timen. Idag er kapaciteten 2500 kubikmeter.
I 1960 blev en ny acetylenfabrik i
Odense taget i brug og i 1962 en tilsvarende i Tåstrup.
Oxygenfabrikken i Kobenhavn opfortes i 1954. Denne fabrik huser
endvidere en afdeling for flammeskæring af normalstål, rustfrit stål,
kobber og aluminium - den største
af sin art i Norden.
Afdelingen, der altid skal disponere over et særdeles stort lager af
stålplader, har i flere år haft et
presserende udvidelsesbehov. Selv
om der i Horsens er oprettet en ny
afdeling for flammeskæring, har det
ikke mindsket pladsbehovet.
Ledelsen for Hede Nielsen A/S har
derfor besluttet at lade Københavnsafdelingen overtage en del af de lokaler, oxygenfabrikken nu rider
over. Af den grund blev firmaet
nødt til at søge efter en egnet grund
til opførelse af en helt ny oxygenfabrik til det sjællandsk-københavnske område. Det blev altså Frederiksværk, der er hjemsted for det
I store stålvalseværk, som blev foretrukket.
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