
CASE _ NYBODER _ TEKNIKENTREPRISE

Nyboder er et gammelt boligkvarter nær Østerport i Køben-
havn, hvis opførelse blev iværksat på initiativ af kong Christian 
IV i 1631. Boligerne ligger i bydelen Ny-København, der opstod, 
da kongen fordoblede byens areal med en udvidelse mod øst. 

De karakteristiske gule boliger, ”De Gule stokke”, har været ejet af For-
svaret siden opførelse af første fase i 1631. Bebyggelsen som altid har 
været anvendt til beboelse er en vigtig del af den danske arkitekt- og 
kulturarv. ”Stokkene”, der blev opført som den første rækkehusbebyg-
gelse i Danmark, indeholder små boliger som primært blev anvendt til 
de menige i Chr. IV´s flåde.

Restaureringen og moderniseringen har været et dyrt og komplekst 
projekt. Bygningerne er fredet og det betyder, at der i processen skulle 
arbejdes særligt omhyggeligt med bevaring de arkitektoniske og kultur-
historiske værdier.

Projektet omfatter 16 huse med i alt 33 lejligheder inden renoveringen. 
Moderniseringen giver 25 tidssvarende lejligheder. Brøndum har udført 
VVS installationer til nye bad og køkkener, ny fjernvarmecentral, regn-
vandsanlæg til toiletter og vaskemaskiner, ventilation med varmegenvin-
ding og mobilsug.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS og ventilation 

BYGHERRE _ Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste 

ARKITEKT _ Arkitema A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Eduard Troelsgaard A/S

GNS. BEMANDING _ 2

OMFANG _ 6.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 6,9 mio.

PERIODE _ spetember 2011 - december 2013

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.


