
ToolBox på Campus Midt

Studiemiljø til de unge 
Den gamle tømrerskole på Tradium får helt nyt 
liv. I forbindelse med Tradiums opførelse af en 
ny tømrerskole på Blommevej 40, der sam-
ler alle de håndværksmæssige uddannelser på 
Campus Nord, bliver den gamle tømrerskole  
på Campus Midt på Vester Alle ombygget. 
Bygningen får navnet ToolBox, og kommer til  
at leve op til sit navn.

Både til timerne og pauserne 
De helt unge elever, der begynder deres uddannelse skal have et fedt 
studiemiljø. Derfor ombygger vi vores gamle tømrerskole, så den kan 
danne ramme om aktiviteter både i timerne og i pauserne. 

ToolBoxen skal indeholde fitnessrum, multibane, netcafé, e-sport, 
værksteder med 3D-printere, biograf og launch.

Det er Randers Arkitekten, der har tegnet ToolBoxen, som er på 1660 m2.  
Det er planen, at den skal være færdig i efteråret 2018.
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Alle mål kontroleres på stedet.

Hvor der nedbrydes eksisterende bygningsdele (døre, vægge etc.)
skal tilstødende bygningsdele repareres med konstruktion som eksisterende.
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Redningsåbninger iht. BR15

Alle indvendige døre udføres som 10M med fri bredde på min. 0,77 m
Afstand til ikke målsatte døre er overalt 120 mm fra hængselside.
Alle indvendige døre leveres som massive trædøre, trækarme uden b

Døre mod bade- og wcrum udføres med åbningsspalte på min. 100 cm².

Yderdør

I toiletter og baderum udføres vådrumssikring iht. SBi-anvisning 252.

Alle ubenævnte mål er i millimeter.

Teknik Teknik iht. ingeniørprojekt.

VNT Ventilationsanlæg i teknikskakte iht. ingeniørprojekt.

Anviser flugtvej. Flugtveje jf. brandplan fra ingeniør

Anviser nødbelysning og flugtvej. Flugtveje jf. brandplan fra 
ingeniør

V Vinduer

SIGNATUR

Niveaufri adgang iht. BR15  3.2.1 stk 2. 1500 x 1500 / 1500 x 1700 mm.NA.

230 mm Gipsvæg som KnaufDanogips type VD KR70 450 FF/FF M140

120 mm Gipsvæg som KnaufDanogips type VE MR70 450 AA/AA M45
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Et fedt studiemiljø

Eleverne er med til at indrette 
ToolBoxen bliver elevernes sted, og derfor er 
det oplagt, at de får mulighed for at være med 
til at give gode idéer til, hvad de brænder for  
at have mulighed for at lave.

Et dynamisk og kreativt miljø 
ToolBoxen bliver et meget dynamisk og kreativt miljø, der både giver 
mulighed for sport og larm i værksteder og sportshal, samtidig med at 
der er fordybelse i undervisningslokaler, netcafé og biograf. 

ToolBoxen skal være med til at gøre Tradium til et aktivt og  
rart sted at være både i og udenfor skoletiden. 


