
CASE _ URBAN MEDIASPACE AARHUS _ TEKNIKENTREPRISE

Urban Mediaspace Aarhus er et stort, kommunalt byggeprojekt 
på havnen i Aarhus. Projektet omfatter blandt andet Dokk1, hav-
nepladser og automatisk P-anlæg. 

Dokk1 bliver til glæde for alle byens borgere og gæster og opføres ener-
givenligt i lavenergiklasse 1. Det ambitiøse byggeri skal huse det fremti-
dige Hovedbibliotek og Borgerservice med tilhørende administration på i 
alt ca. 18.000 m² samt ca. 10.000 m² udlejningsareal. 

Under bygningen etableres Danmarks største automatiske P-anlæg med 
plads til ca. 1.000 biler. Dokk1 og P-anlægget er efter planen klar til brug 
i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står 
færdigt ved udgangen af 2015.

I den heptagonformede syvkantet skive indrettes administration og kon-
torer. Glasbygningen nedenunder er transparent 360 grader rundt, så 
alle aktiviteter i huset kan ses udefra, mens brugere inde i bygningen 
får et helt unikt vue til vandet, havnen, skoven og byen. Udenfor hviler 
bygningen på en plads af brede isflageformede trapper. 

Brøndum udfører ventilation, VVS, sanitet og sprinkler i omdannelsen af 
Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. 

Bæredygtighed og bæredygtige løsninger i byggeriet, hvorfor tre indsats-
områder som energiforbrug, indeklima og materialevalg er defineret og 
i fokus.
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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.
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