
CASE _ ROYAL ARENA _ FAGENTREPRISE

Royal Arena er Københavns nye multiarena til nationale og in-
ternationale musik-, kultur- og sportsarrangementer med 
plads til op til 15.000 tilskuere. 

Designet for arenaen er et udtryk for en stærk skandinavisk designtradi-
tion, hvor kvalitet, funktion og design går op i en højere enhed. Det giver 
Royal Arena en markant nordisk identitet og bliver samtidig blandt de 
bedste i verden, hvad angår publikumskomfort, akustik og funktionalitet 
for de optrædende kunstnere, for de deltagende sportsudøvere og for 
gæsterne.

Arenaen er fleksibel og skalérbar med plads til op til 15.000 siddende og 
stående tilskuere, så det er muligt af afholde arrangementer, hvor kun 
en mindre del af arenaen og tilskuerkapaciteten bliver udnyttet. 

Bygningen er 38.000 kvardratmeter med store foyerarealer og plads til 
caféer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil 
kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere 
og arenaens servicefunktioner.

Brøndum udfører VVS-entreprisen, som omfatter afløb til regnvand, spil-
devand, sanitet, blandingsbatterier og slangevindere. Brugsvand med 
hovedforsyning, brandhaner og vandposter samt ledningsanlæg inkl. 
armaturer. Varme med varmegivere, fjernvarmeforsyning, anlæg for IT, 
transformer og batterirum, anlæg for sne og issmeltning samt lednings-
anlæg for afkølet vand. Gasinstallation og teknisk isolering.

Den samlede anlægssum for Royal Arena beløber sig til kr. 700.000.000. 

FAKTA _
 
FAGGRUPPE _ VVS 

BYGHERRE _ Arena CPHX P/S 

ARKITEKT _ 3XN A/S

RÅDGIV. INGENIØR _ Cowi A/S

GNS. BEMANDING _ 25

OMFANG _ 38.000 m²

ENTREPRISESUM _ kr. 43,0 mio.

PERIODE _ januar 2015 - november 2016

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.


