
CASE _ EGEDAL RÅDHUS & SUNDHEDSCENTER_ FAGENTREPRISE

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.

Egedal Kommune bygger nyt rådhus og sundhedscenter for by-
ens borgere ved stationen midt i Stenløse. Rådhus og sundheds-
centret er en del af samme enhed. 

Selve rådhuset er udformet som en arkitektonisk ramme om et torv. 
Sundhedscentret er formet som en landsby med gårdhaver og lyse, in-
terne gangstrøg i forbindelse med rådhusets Borgertorv.

Byrådssalen er placeret i stueplan og kan åbnes op om Borgertorvet og 
kan således inddrages til udstillingsareal, koncertsal eller lignende ved 
særlige lejligheder. Sundhedscentrets indeholder træningssale og træ-
ningsfaciliteter og centrets tag er udformet som stor taghave med op-

holdsarealer. 

Brøndum udfører VVS-installationer i form af vand, varme og afløb til 
toiletter, tekøkkener og produktionskøkken.

Derudover udfører Brøndum brandbeskyttelse med lavtryksvandtågean-
læg (fabrikat Novenco). Vandforsyningen kommer fra et 35 m³ reservoir, 
der er placeret i kælderen ved siden af vandtågecentralen. Anlægget er 
opdelt i 3 sektioner med alarmoverførsel til Egedal Brandvæsen.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS og vandtåge 

BYGHERRE _ Egedal Kommune 

ARKITEKT _ Henning Larsen Architects A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Henrik Larsen A/S

GNS. BEMANDING _ 10

OMFANG _ 15.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 11,9 mio.

PERIODE _ december 2013 - december 2014
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