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Aarhus Folkekøkken er blevet en populær restaurant for et bredt publikum. I restauranten er monteret WDA indblæsningsdyser.
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Gennemtænkt ventilation  
til Godsbanen  

  Venti er en god samarbejdspartner  
– også i projektudviklingen.

Armaturer, kanaler, emhætter og brandskabe. Venti har leve-
ret hele paletten af komfort- og ventilationsprodukter til det 
nyrenoverede produktionscenter for kunst og kultur. 

Nyskabende  
kulturproduktionscenter

Det har i en del år været en politisk 
målsætning for Århus Kommune 
at lave et kulturproduktionscenter i 
den gamle godsbanegård. Der er en 
klar forventning om, at etableringen 
af produktionscentret vil resultere i 
en betydelig styrkelse af Århus’ po-
sition og synlighed i såvel national 
som international sammenhæng. 
Det sker også som et led i planerne 
om at kunne kandidere til at blive 
Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
”Hele ideen bag Godsbanen er 
at give rammerne for et nyska-
bende, fremadrettet og innovativt 
produktionsmiljø inden for kunst 
og kultur,” siger projektleder Lars 
Davidsen fra kulturforvaltningen 
ved Århus Kommune. 

Samarbejde på tværs

”Vi ønsker at skabe ideelle rammer 
for netværk og samarbejde på 
tværs. Så eksempelvis billedkunst-
nere kan skabe nye ideer i samar-
bejde med videokunstnere og lit-
teraturcenteret i samarbejde med 
folk inden for teater og manus.”
Alt sker med stor fokus på kom-
petenceudvikling, hvor man har 
et tæt samarbejde med Århus 
Universitet og VIA University.

Total ventilationsløsning

Venti har leveret en total ventila-
tionsløsning til Godsbanen med 
alt lige fra emhætter til det nye 
folkekøkken, kanaler og armatu-
rer til musikcafeen og brandskabe 
til hele kulturhuset.
Hos Venti arbejder man benhårdt 
for, at en løsning ikke bare skal 
virke men også fungere. ”Det har 
været vigtigt for os i projektet til 
Godsbanen at have et tæt sam-
arbejde med både Hans Kristian 
fra Brøndum og de ansvarlige hos 

Godsbanen, som skal bruge løsnin-
gen i det daglige,” siger Christian 
Rothmann fra Venti. 

Fordelagtig dag-til-dag 
levering

For Hans Kristian Grabau fra 
Brøndum har det også i dette pro-
jekt været en stor fordel, at Venti 

kan levere ventilationskanaler fra 
dag til dag.
”Jeg har i flere projekter haft 
behov for hurtig levering af ven-
tilationskanaler, og der kan Venti 
altid levere. Det giver både mulig-
hed for at holde tidsplanen og en 
stor tilfredshed hos montørerne 
som samtidig også roser kvalite-
ten af Ventis produkter.”

Godsbanen er et produktionscen-
ter for kunst og kultur i hjertet 
af Århus. Centeret åbnede i 2012 
i nænsomt renoverede loka-
ler fra den gamle århusianske 
godsbanegård. Brøndum A/S er 
hovedentreprenør på ventila-
tionsløsningen til Godsbanen, 
og afdelingsleder for ventilation 
Hans Kristian Grabau valgte tid-
ligt i processen at inddrage Venti 
AS i planlægningen.

Godt samarbejde med Venti

”Jeg har haft et rigtigt godt 
samarbejde med Venti gennem 
mange år,” siger Hans Kristian 
Grabau. ”Derfor havde jeg fuld 
tillid til, at de kunne assistere os 
med projektudviklingen på hele 
armatur-delen til løsningen til 
Godsbanen. 
I forbindelse med projektet var 
Hans Kristian Grabau sam-
men med salgschef Christian 
Rothmann fra Venti på besøg 
hos Ventis tyske leverandør 
Schako. Schako’s komfortpro-
dukter udvikles og testes i egne 
laboratorier, og alle produkter 
er udførligt dokumenterede. Be-
søget overbeviste Hans Kristian 
Grabau om, at valget af armatu-
rer fra Schako var det rigtige til 
denne løsning.

Ventilationen til Godsbanens koncertrum Rader er projekteret i tæt samarbejde mellem Brøndum A/S og Venti AS. 
Her er monteret DBB-RR rundrørsarmatur, som tilgodeser moderne arkitektur og er en teknisk velfunderet løsning. 

DQF loftdiffusorer fra Venti sørger for indblæsning af luft og udsugning. Løsningen er meget 
anvendelig ved både opvarmnings- og køleopgaver. 


