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VEJLE RÅDHUS

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Det nygotiske Vejle Rådhus er opført i 1879 af Carl Lendorf og 

ombygget i 1920 af arkitekt Martin Nyrop. Senere er rådhuset 

yderligere blevet sat i stand, hvor formålet var at få Vejles byråd 

og borgerne tilbage til det gamle rådhus i smukke velfungerende 

rammer. Men den 138 år gamle bygning bød på udfordringer i den 

eksisterende byrådssal grundet størrelsen. AVC bød ind med en 

skræddersyet og fleksibel løsning, der på elegant vis skabte sam-

hørighed blandt tilhører og selve byrådssalen.

Udfordret på pladsforhold
I en årrække havde Vejle byråd holdt til i regionsrådets mødesal i 

regionshuset ved Damhaven. Her havde der været gode vilkår for 

både politikere og tilhørere, for alle kunne høre og se hvad der 

skete til byrådsmøderne. Dette var ikke tilfældet i den renoverede 

byrådssal, hvor tilhørerne sad i den tidligere forhal og kun havde 

dårligt udsyn til politikerne, og samtidig var lydforholdene dårlige. 

Det var kommunens ønske, at der skulle rettes op på dette. I 

denne forbindelse var kommunens ønske til deres AV-løsning, at 

de skulle kunne afvikle deres byrådsmøder og vise blandt andet 

dagsorden og afstemningsresultater på en stor skærm. AVC ind-

friede dette ønske med den store 2x2 skærmvæg, hvor det end-

videre er muligt at tilslutte deres PC’er og derved vise diverse 

præsentationer som f.eks ved byggeplanlægningsmøder.

Hele softwaren i byrådssalen styres fra et Crestron panel bestå-

ende af en enkel 10” touchskærm, som er placeret ved borgme-

steren. Touchskærmen er enkel og intuitiv i brug, og herfra er det 

muligt, at flytte lyden og billedet fra storskærmen ud af byrådsalen 

og ud til tilhørsområdet i det tilstødende lokale, som derved kan 

sammenlægges med byrådsalen. Dette bliver anvendt i tilfælde af, 

at et stort antal borgere vælger at deltage i et givent byrådsmøde.

Custom-made løsninger
Den overordnede målsætning med renoveringen af Vejle Rådhus 

har været, at lokalerne efter istandsættelsen skulle fremstå oprin-

delige uden synlige tekniske installationer. AVC bød derfor ind 

med en specialbygget skabsløsning i byrådsalen, hvori den store 

skærmvæg samt alt teknikken er monteret, og som ydermere har 

en diskret betjening på bagsiden. Skabsløsningen kan lukkes af 

med låger, og således kan AV-udstyret gemmes væk og fremstår 

ikke synligt, når det ikke er i brug. Skabet blev lavet i et samar-

bejde mellem AVC, snedkeren Anker Cases og arkitekten.

Herudover blev der af AVCs leverandør Beyerdynamic special-

fremstillet svanehals bordmikrofoner og tilhørende knapper i 

messing. Disse custom-made løsninger gav lidt udfordringer i form 

af de helt specielle ønsker til udseendet, for som AVCs konsulent 

Dennis Petersen udtaler: ”Det er ikke noget, man bare lige får 

lavet, det kræver et grundigt forarbejde. Gennem et tæt samar-

bejde med AVCs underleverandører og en dialog med kunden 

lykkedes det os at få løst udfordringerne, så alle blev fuldt til-

fredse med det færdige resultat”.

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk

AV LØSER PLADSMANGEL
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