
CASE _ SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE - TEK _ FAGENTREPRISE

Syddansk Univeristet i Odense opfører nyt teknisk fakultet. 
Byggeriet omfatter opførelsen af ny bygning på tre etager plus 
kælder. Der bygges nye faciliteter for instituttet og tilhørende 
laboratorierum, værkstedsrum, forskellige forsøgs - og under-
visningsrum. Hertil kommer et stort antal grupperum, seminar-
rum samt kontorer. 

Hovedbygningen samler fakultets fire instistutter i et stort, glasoverdæk-
ket atrium. I midten af atriet leder en markant trappe de studerende og 
undervisere rundt i bygningen. Trappen fungerer samtidig som et møbel, 
der rummer seminar- og møderum, opholdsarealer, café og taghave. 

Brøndum udfører ventilation, vand, varme, sanitet, køl, luftarter samt 
sprinkler. Der stilles store krav til ventilation og udsugning i de varieren-
de laboratorier og værksteder. I alt 18 ventilationsanlæg med roterende 
varmevekslere, modstrømsvekslere, krydsvekslere og væskekoblet bat-
terier samt 19 udsugningsanlæg sørger for optimalt indeklima og effek-
tiv bortledning af forurenet luft. Der er udsugning fra bl.a. fra stinkskabe, 
forskellige typer sugearme, kemikalieskabe, vejeborde mv. Specielle 
autonome tyringer, der er tilpasset specifikt til de enkelte rum, hører 
under ventilationsarbejdet.

På grund af byggeriets kompleksitet er kravene til udførelsen og til ma-
terialevalg store. Der anvendes fx varme i de runde specialfremstillede 
ovenlys, udendørs kølemaskiner for køl er installeret til ventilationsan-
læg, fan coil og stinkskabe. Generelt er de tekniske installationer til labo-
ratorierum og -udstyr omfattet af mange krav og forskrifter.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Ventilation, VVS, sprinkler, sanitet, 
luftarter, køl, varme. 

BYGHERRE _ Bygningsstyrelsen 

ARKITEKT _ C.F. Møllers Tegnestue A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Moe & Brødsgaard A/S

GNS. BEMANDING _ 14

OMFANG _ 18.600 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 58 mio.

PERIODE _ august 2013 - februar 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.
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