
CASE _ TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER _ FAGENTREPRISE

Tivoli Hotel & Congress Center bygger 12-etagers hotel med 278 
værelser og 25 møde- og konferencerum på Kalvebod Brygge. 

Hotellet er et tematiseret forretningshotel med sit eget individuelle kon-
cept, som de to andre hoteller, der indgår i kongreskomplekset. Kon-
greskomplekset er placeret på Kalvebod Brygge med udsigt ind over 
byen og havneløbet, langs et hævet landskabeligt grønt strøg. 

Hotellernes indretning er præget af Tivolis ånd og design, mens arkitek-
turen er inspireret af de naturlige variationer der forefindes i eroderede 
klippeformationer, med varierede rytmisk facadeforløb og et levende og 
skiftende taglandskab. Kongreskomplekset har med det sidste hotel en 
samlet kapacitet på 1.300 værelser og en samlet bebyggelse på 70.000 
m². 

Brøndum udfører installationer i bygningen for varme, vand, køling, afløb, 
tagvand og sprinkler. Der udføres ny sprinklercentral og ny varmecentral. 
Den eksisterende kølecentral udvides til at kunne forsyne ny bygning. 

Fra teknikrum i kælderetage er rør ført op igennem etagerne til etage 2. 
etage, som består af diverse konferencerum og mødelokaler. Fra denne 
etage er rør ført videre til etagerne 3-10, som alle består af hotelværel-
ser. Installationer er ført videre til11. etagemed hotellets restaurant og 
køkken. Til 12. etage med bar, afslapningsrum, poolområde, wellness og 
massageområde - for til sidst at nå 13. etage, som er tekniketage.

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS og sprinkler 

BYGHERRE _ Arp-Hansen Hotel Group A/S 

ARKITEKT _ Kim Utzon Arkitekter A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ EKJ A/S

GNS. BEMANDING _ 10-12

OMFANG _ 16.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 19,0 mio.

PERIODE _ oktober 2014 - juni 2015

BRØNDUM A/S
T: 86 62 36 66
viborg@brondum.dk
www.brondum.dk

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.


