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På den gamle Ceres grund etablerer Aarhus en ny, attraktive 
bydel, CeresByen, hvor virksomheder, boliger og butikker ligger 
side om side med uddannelsesinstitutioner og en park. 

Med plads til 5.000 studerende fra en række videregående uddannel-
ser installerer Brøndum ventilation, køl, automatisk brandventilation og 
røgudluftning til de nye uddannelsesfaciliteter, VIA Campus.

Strukturen i VIA Campus er skabt med udgangspunkt i byplanens kar-
rébebyggelse, som ”en by i byen”, der spiller aktivt sammen med by-
rummet i den nye bydel og naturen i Ådalen. Fire organiserende hove-
delementer etablerer rygraden i VIA Campus - henholdsvis Videnstorvet, 
Læringsgaden, Kulturhuset samt Læringsklyngerne.

Videnstorvet er et univers i flere etager, der med sine åbne sider mod 
byrummet synliggør det liv, der udspiller sig i huset. De relativt store fa-
cadeåbninger skaber et meget lyst miljø, som fremmer fornemmelsen af 
at være en del af bytorvet og dets aktiviteter. Læringsgaden er et univers, 
som varieres horisontalt med forskellige ”bebyggelser”, der aber intime 
sidelommer og åbne zoner. Kulturhuset er et mere robust univers med 
store funktioner og højt til loftet.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Ventilation, køl, automatisk brand-
ventilation og røgudluftning 

BYGHERRE _ A. Enggaard A/S 

ARKITEKT _ Arkitema Architects

RÅDGIV. INGENIØR _ Niras A/S

GNS. BEMANDING _ 6

OMFANG _ 37.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 21,6 mio.

PERIODE _ april 2014 - marts 2015

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.


