
CASE _ SILLEBROEN _ FAGENTREPRISE

Frederikssunds nye shoppingcenter, Sillebroen, er Nordsjæl-
lands største shoppingcenter med blandt andet 75 butikker. 

Det nye shoppingscenter har en helt enestående beliggenhed i Frede-
rikssundfingerens ankerby. Centret åbner sig mod det nye torv, og de in-
terne gader i centret er en videreførelse af Torvets og gågadens bymæs-
sige rum. Centreret er i 3 etager, hvor stue og 1. sal er butiksområder og 
2. sal er kontorer og boliger.

Centret er opbygget således, at butikkerne ligger ud til et slynget gang-
forløb, der varieres i bredden, hvor der på udvalgte pladser åbnes op 
mellem etagerne i atrier med ovenlys: Derved bliver det en levende, 
rumlig og lys oplevelse at bevæge sig rundt i centret, samtidig med at de 
store rum skaber muligheder for optræden og underholdning. Som en 
integreret del af centret etableres P-hus i 4 etager, med i alt 800 pladser 
og med et samlet areal på 23.000 m². 

Brøndum udfører ventilation i shopping centret med komfortanlæg til 
alle butikker. I alt 16 anlæg med en samlet luftmængde på 215.000 m³ pr. 
time. Derudover er automatisk brandventilation installeret med en kapa-
citet på 680.000 m³ pr. time. Kanalsystemet til brandventilationen, som 
er udført som ”ringledning” på hver etage, anvendes ved normal drift til 
indblæsning i gangområderne.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Ventilation 

BYGHERRE _ TK Development A/S 

ARKITEKT _ arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Leif Hansen Rådgivende  
Ingeniører A/S

GNS. BEMANDING _ 4

OMFANG _ 23.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 12,3 mio.

PERIODE _ marts 2009 - marts 2010

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66
viborg@brondum.dk
www.brondum.dk

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.


