
CASE _ KOLDING SYGEHUS - OBSTETRISK AFDELING _ FAGENTREPRISE

Et vigtig parameter i tilbygning og renovering af obstetrisk og 
intensiv afdeling på Kolding Sygehus var, at afdelingen skulle 
være fuld funktionsdygtig i hele processen. 

Renovering af obstetrisk og intensiv afdeling er delt op i 3 etaper, da sy-
gehuset skal være i drift, mens håndværkerne renoverer. 

Renoveringen omfatter nye sengestuer, personalerum, patientkøkken og 
opholdsrum.

Vandinstallationerne bliver udført i rustfrie rør. Installationen bliver ud-
ført således, at hver afdeling kan lukkes separat, direkte fra teknisk afde-
ling, når der skal foretages reparationer på vandinstallationerne. 

De medicinske installationer udføres i kobberrør fra start til slut. Instal-
lationen afsluttes ved helt nye sengestue paneler. 

Varmeinstallationerne udføres med radiatorer, rørinstallationen tilslut-
tes den eksisterende installation i kælderen. Fra de nye sanitetsgenstan-
de i afdelingerne installeres helt ny rørføring til den nye afløbsinstallation 
i kælderen. 

På intensiv afdeling er udført en vandinstallation, der anvendes til at 
skylde gulvafløbene rene efter dialysepatienter. Installationen bliver sty-
ret af CTS.
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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.


