
CASE _ THORS BAKKE _ TEKNIKENTREPRISE

Thors Bakke er en helt ny bydel på Thorgrunden i Randers, der 
breder sig over den 30.000m² store grund og rummer 60.000 
etagemeter boliger, erhverv og offentlige formål. Projektet er 
en naturlig udvidelse af Randers bymidte - såvel fysisk som 
funktionelt. 

Projektet omkring sundhedscentret Thors Bakke omfatter 49 ældrebo-
liger, et 6000 m² sundhedscenter samt 200 p-pladser. Sundhedscentret, 
hvor regionale, kommunale og private sundhedsaktørers tilbud er samlet 
under samme tag, er en ganske unik konstruktion. Bag denne konstruk-
tion ligger et ønske om at skabe et sundhedscenter, som har fokus på at 
arbejde for at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
for borgerne i Randers Kommune.

Brøndum har udført traditionelle installationer til 49 ældreboliger. I 
sundhedscentret er udført luftarter og sug til tandlægeklinikker. Huset 
ventileres af komfortanlæg på i alt 45.000m³ pr. time og P-kælder venti-
leres med 113.000m³ pr. time. Anlægget i P-kælderen bruges dels til at 
fjerne bilos og dels til røgudluftning efter en eventuel brand.

I atriummet midt i sundhedscentret er monteret et ABV anlæg, bestå-
ende af to store brandudsugningsventilatorer og en nødstrømsdieselge-
nerator, så ventilatorerne kan køre på trods af et strømsvigt. Desuden 
er monteret styretavler og elfortrådning af hele ABV anlægget. Hele hu-
set et forsynet med brandspjæld og automatik efter den nye brandnorm 
DS428– 3.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS, køl, luftarter, sprinkler og ven-
tilation. 

BYGHERRE _ Randers Kommune 

ARKITEKT _ arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ DAI Gruppen A/S

GNS. BEMANDING _ 10

OMFANG _ 10.000 m² + P-kælder

ENTREPRISESUM _ kr. 13,6 mio.

PERIODE _ maj 2010 - december 2012

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.


