
CASE _ DEN BLÅ PLANET _ TEKNIKENTREPRISE

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.

Danmarks Akvarium er flyttet til Amager i et nyt oplevelses-
center, Den Blå Planet. 

Bygningens udformning giver store og spændende udfordringer til koor-
dinering af montage og integration af installationer. Det saltholdige miljø 
i udstillingerne stiller store krav til materialevalg af komponenter, rør, 
kanaler og aggregater.

Oplevelsescentret ventileres med 93.000 m³ pr. time fordelt på 14 an-
læg, heraf 4 specialanlæg. Brøndum udfører VVS,køling, ventilation og 
trykluft i teknikentreprise i samarbejde med Hoffmann, der leverer el og 
bygningsautomation.

De arkitektoniske udfordringer stiller store krav til præcision i montage 
af de forskellige ventilationsprincipper fx opblanding, fortrængning og 
dyseindblæsning. Ud over normale vand og varmeinstallationer leve-
res under VVS bl.a. indtag fra Øresund med tilhørende filtre, pumper og 
rørinstallationer for køling med havvand. Rør føres i jord til kølecentralen 
som forsyner såvel akvarieteknik som komfortventilation med koldt vand. 
Køleydelse 2x600 kW på kølemaskinerne.

De mange forskellige klimaskærme og miljøer stiller store krav til de 
tekniske løsninger. Nogle områder er gængse publikumsområder. Andre 
områder er skabt som en et autentisk miljø. Miljøet ”Amazonas” er et af 
dem, hvor et højtryksbefugteranlæg med omvendt osmose- og blødgø-
ringsanlæg skal give publikum en oplevelse af at være i et tropisk klima.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS, ventilation og køl 

BYGHERRE _ Bygningsfonden Den Blå Planet

ARKITEKT _ arkitektfirmaet 3XN A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Moe og Brødsgaard A/S

OMFANG _ 9.000 m²

GNS. BEMANDING _ 8

ENTREPRISESUM _ kr. 21 mio.

PERIODE _ juni 2011 - oktober 2012
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