
CASE _ AALBORG UNIVERSITET - CAMPUS ESBJERG _ 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.

En ny undervisningsbygning og renovering af de eksisterende 
faciliteter skaber mere plads og bedre sammenhænge på Aal-
borg Universitets (AAU) campus i Esbjerg. 

Med opførelse af ny bygning (4590m²) og renovering af eksisterende 
skaber AAU i Esbjerg flere kvadratmeter og bedre undervisningslokaler. 
Byggeriet sker i henhold til lavenergiklasse 2015, hvilket betyder et ener-
giforbrug, der er 25 procent lavere end aktuelle minimumskrav. 

Brøndum udfører: 
•	 SPINKLER: komplet sprinkleranlægget. STIGERØR: fuld monteret 

med brandventiler og skiltning.
•	 BRUGSVAND: brugsvandsystem med sanitetsgenstande, nødbru-

ser, ventiler, måler med CTS-moduler. VARMTVAND: varmtvands-
veksler med cirkulationspumper, motorventiler, målere til CTS-
modul. DEMORALISERET VAND: demoraliseret vandsystem med 
sanitet, ventiler og CTS-overvågning. BASSIN: vandforsyning fra 
indvendig bygningsinstallation,  fremføring og tilslutning af rør fra 
bassininstallationer til afløbsnet. Pumpeinstallation i pumpebrønd 
med automatik for bassininstallation, reservetank med bestykning, 
afdækningsplader over bassin.

•	 VARME: blandesløjfer for ventilationsvarmeflader, gulvvarmeanlæg 
samt konvektorer med tilhørende blandesløjfer. KØLERØR: vandkø-
leanlæg, som leverer kølevand til testanlæg, kølesystem, chilleran-
læg med frikøling, styring, pumper og buffertank.

•	 GASARTER: installationer til bl.a. nitrogen, argon, helium, ilt, ace-
tylen, hydrogen, gropangas. TRYKLUFT: installation med ventilbe-
stykning, frekvenskompressor. DAMP: komplet anlæg og ny damp-
generator. MEDIE: ledningsnet mellem gaslager ved containerplads 
i terræn og teknikrum til forbrugssteder i laboratorier.

•	 KØL: opbygning af kombineret køle- og frostrum.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS og sprinkler

BYGHERRE _ Bygningsstyrelsen 

ARKITEKT _ Rambøll A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Midt Consult A/S

GNS. BEMANDING _ 8

OMFANG _ 6.590 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 19,2 mio.
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