
CASE _ GODSBANEN _ TEKNIKENTREPRISE

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.

Kulturproduktionscenteret på Godsbanen er et dynamisk knu-
depunkt for kunst og kultur i Aarhus. Det landskabelige rum er 
trukket ind i projektet og skaber en ny helhed og identitet i de 
historiske rammer. Stedet er en ombygning af og en tilbygning 
til byens gamle godsbanegård. 

Det nye kulturproduktionscenter skaber et inspirerende miljø, der stimu-
lerer den kunstneriske produktion af primært scenekunst, billedkunst og 
litteratur. Samtidig danner centret ramme om møder på tværs – mellem 
kunstarter, erhverv og uddannelse.

I omdannelsen af godsbanearealet er der lagt vægt på, at bevare områ-
dets industriarkitektoniske spor og samtidig tilføre området en ny råhed, 
der spiller op til de historiske rammer. Værkstederne og musikcaféen 
er placeret i de eksisterende haller, mens nye sale og auditorier i større 
skala er samlet under en stor tagflade.

Brøndum udfører sprinkling og ventilation på projektet.

Huset ventileres af 12  ventilationsaggregater med en samlet luftmæng-
de på 110.000m³ pr. time. Udsugningsanlæg suger i alt 4.500m³ luft pr. 
time. Derudover monteres specialudsugning fra træ- og metalværksted. 
Hele huset er forsynet med brandspjæld og automatik efter den nye 
brandnorm DS428 – 3.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ Sprinkler og ventilation

BYGHERRE _ Aarhus Kommune

ARKITEKT _ arkitektfirmaet 3xN A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Søren Jensen A/S

OMFANG _ 10.500 m²

GNS. BEMANDING _ 6

ENTREPRISESUM _ kr. 7,5 mio.

PERIODE _ november 2011 - november 2012

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66
viborg@brondum.dk
www.brondum.dk


