
CASE _ LALANDIA BILLUND _ TEKNIKENTREPRISE

Lalandia Billund er et oplevelsescenter bestående af flere ver-
densdele, der smeltes sammen i et tropisk Aquadome på ca. 
6.800 m² med tilhørende luksuriøse og rummelige omklæd-
ningsrum, sportshal. Derudover er et oplevelsescenter på ca. 
22.000 m² med et væld af oplevelsesmuligheder som fx mini-
golf, bowling, monkey tonkey land, fitnesscenter, m.m. 

Det store Aquadome er ventileret med et luftskifte på 280.000m³ i timen, 
og en konstant rumtemperatur på 30°C. Med et aggressivt miljø og byg-
ningens varierende lofthøjder har udfordringen været, at ventilationen 
skulle fungere optimalt i alle hjørner og højder uden at danne loftlom-
mer, kondens og trækgener for gæsterne.

Med større fleksibilitet er et funktionsbestemt sprinkling med et vand-
tågeanlæg installeret. Anlægget styres af brandmeldere, hvilket kun har 
været anvendt i beskedent omfang i Danmark. Lavtryksvandtåge indgår 
fx ikke i det gældende sprinklerregulativ. Det er ved forskellige testopstil-
linger brandmyndighederne er blevet overbevist.

Med 100 brusestationer kan gæsterne vaske sig efter besøget i et thai-
landsk-inspirerede tropemiljø. Bruserne, der er trykknapstyrede, kan re-
guleres i forhold til varme- og vandmængde via it-opkobling til en skærm.

En del af entreprisen har været, at få indbygget LED-belysning i bas-
sinerne med farveskift og så vidt muligt, at få den øvrige belysning gemt 
væk eller indgå i de thailandsk-inspirerede kulisser.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS, sprinkler, vandtåge, ventilation 
og el. 

BYGHERRE _ Lalandia Billund A/S 

ARKITEKT _ Juul Arkitekter A/S og Felthaus  
Arkitekter A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Grontmij A/S

GNS. BEMANDING _ 50

OMFANG _ 50.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 62,3 mio.

PERIODE _ marts 2007 - april 2009

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.


