
CASE _ SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE - NAT V2 _ TEKNIKENTREPRISE

Syddansk Universitet i Odense renoverer laboratoriefaciliteter-
ne. Etapen er den anden af i alt fem etaper og vedrører ombyg-
ningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT).

Moderniseringen omfatter komplet nyindretning af forskningslaborato-
rier med tilhørende supportrum/birum, modernisering af kontorer samt 
etablering af fællesarealer. Hertil kommer etableringen af et fællesom-
råde / forskertorv i den eksisterende gårdhave med overdækket glastag.

Brøndum udfører VVS, sprinkler, ventilation, sanitet, køl, luftarter samt 
el. Der stilles store krav til ventilation og udsugning i de varierende la-
boratorier og værksteder samt krav til trykprøvninger og opbevaring af 
komponenter.

Brøndum leverer ventilationsanlæg, som er forsynet med væskekoblede 
batterier for varmegenvinding, hvor udsugningsdelen og indblæsnings-
delen er placeret i hver deres teknikum i kælderen. Anlægget leverer i alt 
en luftmængde på 27.000 m³/h, og overholder samtidig et skærpet ener-
gikrav på 1.700 w/m³/s.  Der er forberedt en udvidelsesfaktor på 16% på 
luftmængden, hvis bygningens driftsmønster skulle ændre sig. Brøndum 
monterer et kompliceret kanal- og spjældsystem, som regulerer luften i 
laboratorierne alt efter hvilke type udstyr, der anvendes.

Brøndum foretager kontrol af rørene, der er indstøbt, isoleret og vanske-
ligt tilgængelige ved trykprøvning. Trykprøvningen foretages med vand 
og omfatter pumper, ventiler og andet tilbehør, der er indbygget i rørled-
ningerne. Laboratorierne udføres til overholdelse af GMO-krav i henhold 
til Bygningsstyrelsens krav og anbefalinger til laboratoriemodernisering 
med nye overflader, nye tekniske installationer samt stinkskabe.
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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.


