
CASE _ GU AASIAAT GYMNASIUM _ FAGENTREPRISE

Udvidelse og renovering af GU Aasiaat gymnasium i Qaasuitsup 
Kommune på vestkysten af Grønland. Gymnasiet er et af verdens 
nordligste beliggende gymnasier med 400 elever, der kommer 
fra et opland, som strækker sig over 1150 km. 

Udvidelsen af gymnasiet betyder en tilbygning på i alt 2.000 m² med 
blandt andet 16 nye undervisningslokaler. Renovering og ombygning af 
gymnasiets eksisterende bygninger med i alt 2.800 m². 

Byggeriet består af:

NY UNDERVISNINGSFLØJ i 3 niveauer: omfatter opførelse af en ny un-
dervisningsbygning, der er forbundet til bygning 2. Denne rummer nye 
klasserum og musiklokaler.
MELLEMBYGNING: omfatter ny forbindelsesbygning imellem nybygnin-
gen og bygning 2. Denne rummer toiletter og elevkiosk.
TILBYGNING: omfatter tilbygning til eksisterende bygning 2
RENOVERING AF BYGNING 1-3: omfatter ombygning samt udvendig og 
indvendig renovering af eksisterende bygningsafsnit.
 
Brøndum udfører koldt– og varmvandsinstallationer, sanitet, varmein-
stallation, teknisk isolering og gasinstallation. Desuden fjernvarmein-
stallationer med vekslerstation og VAV-ventilationsanlæg med automa-
tik, herunder CO2-følere i klasseværelser for regulering af luftmængder 
i de enkelte rum.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS, ventilation og fjernvarme

BYGHERRE _ Grønlands  Selvstyre, Departementet 
for Uddannelse og Forskning 

ARKITEKT _ TNT Nuuk A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Inuplan A/S

GNS. BEMANDING _ 2

OMFANG _ 4.800 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 8,8 mio.

PERIODE _ januar 2014 - november 2015

BRØNDUM  
GRØNLAND A/S
T: +299 32 41 46
brondum@brondum.gl
www.brondum.gl

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.


