
CASE _ JYSK LANDBRUGSRÅDGIVNING _ FAGENTREPRISE

Jysk Landbrugsrådgivning har opført to rådgivningscentre for 
landbruget i Billund og Esbjerg. De to nye landbrugscentre er 
udformet som atriumhuse, hvor kontorarealerne er samlet om-
kring et tre etagers højt atrium i midten af bygningen. 

De to nyopførte rådgivningscentre for landbruget er på henholdsvis 
5.400m² i Billund og 5.000m² i Esbjerg. 

I deres udformning er de nye bygninger inspireret af landbrugets nære 
kontakt til landskabet og får både visuel og bygningsmæssig kontakt 
med det omgivende terræn. Bygningerne er indrettet efter samme prin-
cipper, men med de enkelte huses egne behov og ønsker indarbejdet. 

Hver bygning er en sammenlægning af 3 eksisterende afdelinger i om-
rådet. Hver bygning indeholder storrumskontorer og enkeltmandskonto-
rer, møderum og samtalerum, IT-undervisning, serverrum, opholdsrum 
og egen kantine. Der er skabt et flexibelt kontormiljø med gode mulighe-
der for at betjene husets kunder.

Indeklimaet bliver reguleret af ventilationsanlæg med integreret køling. 
Anlæggene er udført efter princip om ventilation efter behov. Alle primæ-
re har variabel luftmængde som styres af enten rumføler, CO²-sensor 
eller PIR-sensor.

Der er udført CTS på alle installationer betjent via PC.Varmesystemet er 
et traditionelt radiatorsystem. Bygningen er fuldt sprinklet.
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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.


