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K.B. Hallen i København – et kulturelt vartegn med WICONA-
facader. 
 
I 2011 brændte en af Danmarks store kulturinstitutioner, K.B. Hallen, ned 
til grunden. Eftersom hallen var ødelagt, blev det besluttet at nedrive den. 
I dens nye udformning har Christensen & Co. Arkitekter hentet inspiration 
fra den originale bygning; designet er blevet opdateret, men man har 
sikret, at det nye design respekterer den lokale befolknings minder om 
den gamle hal. WICONA har leveret både facader, vinduer og dører til den 
nye K.B. Hal. 
 
Siden 1938 har denne hal fungeret som en kulturel dynamo for store 
arrangementer i København, både koncerter, sportsbegivenheder og messer. 
Den nye K.B. Hal blev indviet den 5. december 2018 og blev samtidig 
introduceret som en slags arkitektonisk gentænkning. 

I sin nye udformning vil K.B. Hallen aktivt bidrage til lokalområdets kulturliv. 
Dens åbne facade sikrer, at hallens pulserende liv kan ses udefra, og at det 
bliver en del af omgivelserne. Takket være de store glasfacader bliver de 
forbipasserendes blik nemt tiltrukket af stedets lys og liv. 

Når gæsterne ankommer ad Peter Bangs Vej, krydser de et lille torv frem mod 
den lyse og åbne bygning, hvor man hurtigt passerer gennem glasdørene og 
bliver en del af hallen. Her fører nogle store trapper gæsterne op på første sal, 
hvor en serie lounges og barer tilbyder en behagelig introduktion til de 
kulturbegivenheder, som finder sted under det hvælvede loft. 

Den gamle hal havde en særlig stoflig karakter, som blev intensiveret af et væld 
af tidens farver. I stedet for at forsøge at genskabe denne karakter med 
moderne maling har man fortolket den med naturmaterialer, som tilfører 
bygningen stoflighed – både inde og ude. 

Topmoderne multifunktionsarena med en mulig levetid på over 100 år. 

K.B. Hallen er blevet genskabt ved hjælp af solide materialer såsom bambus, 
håndmalede teglklinker og pladsstøbt beton. Med deres glød og struktur tilfører 
disse materialer arenaen dens særlige karakter. På facaden giver specialstøbte 
og hvidglaserede teglklinker den ”flydende” første sal en brudt, men levende 
geometri, som reagerer med lys og spiller sammen med omgivelserne. 

Et andet DNA-træk, som er blevet videreudviklet, er den gamle hals massive 
betonkonstruktion. Som en hyldest til den oprindelige arena er den næsten 20 
meter høje betonvæg blevet genetableret i foyeren med indskud af træ, hvilket 
giver betonen en helt speciel struktur. Væggen er det første gæsterne ser, når 
de kommer ind i foyeren. 
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K.B. Hallen er blevet genopført med særligt fokus på de kommende 
generationer af idrætsudøvere, koncertgængere og københavnere med 
moderne funktioner af en kvalitet og robusthed, der kan måle sig med den 
originale arena. De rå konstruktioner er svejset i stål med pladsstøbte 
betonkonstruktioner, som sikrer den store søjleløse hvælving robusthed samt 
en unik støjdæmpning for både koncertgængere og områdets naboer – det hele 
i en topmoderne multifunktionsarena med en mulig levetid på over 100 år. 

Gennemsigtige WICONA-elementfacader tilfører byen åbenhed 

Bygningens facader består af WICONA’s WICTEC 50-systemer. De skaber et 
slankt udseende med maksimal gennemsigtighed både udefra og indefra. 
Vinduessystemet WICONA WICLINE 75 evo og dørsystemet WICSTYLE 75 
evo blev også anvendt til projektet på grund af deres fremragende 
varmeisolerende egenskaber. 

Den 40 meter brede og iøjnefaldende facade er helt central for den nye 
multiarena. Via den store gavl strømmer lyset ind i bygningen med åbenhed ud 
mod byen. WICONA’s facadeelementer måler op til 8,5 meter i højden.“Du kan 
nemt skabe noget unikt med vores systemprodukter. Vi har en filosofi om 
enkelhed i design og produktion, som giver mulighed for skræddersyede 
løsninger, samtidig med at produktionen er effektiv, fordi der ikke kræves 
specialværktøjer”, siger Henrik Sørensen, salgschef hos WICONA Danmark. 
K.B. Hallen genåbnede for offentligheden i januar 2019. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Projekt: K.B. Hallen 

Sted: København, Danmark 

Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter 

Metalkonstruktør: Bent Pedersen Lunde A/S 
 

WICONA-løsninger: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo 

Fotos: Copyright Erik Wik 
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WICTEC 50 

  

 

• Ideel til vertikale og mangekantede facader, skrå vinduer og rumlige strukturer. 
• Individuelt design takket være et bredt udvalg af profilgeometrier til 

konstruktions- og vinduesprofiler. 
• Alternativ: Industrielt design for teknisk look på stålprofiler. 
• Pålidelig overførsel af glassets vægt (op til 5,6 kN) med tilpasset samlingsteknik 

for tværsprosser. 
• Overlapning og sikker dræning ved overgangssteder uden mekanisk 

sprossebearbejdning sikrer gennemprøvet tæthed. 
• Filigran-look uden ændring i udseende på de indvendige midterpost- og 

tværsprossepakninger. 
• Bredt udvalg af profiler giver mulighed for økonomisk tilpasning til 

konstruktionskrav med yderligere mulighed for indvendig forstærkning. 
• Vinduesmontering fra ydersiden med synlige eller skjulte skruer. 
• Omfattende løsninger til konstruktionssamlinger og drivhuse. 
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WICLINE 75 evo 

• Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret 
varmeisolatorsamling. 

• Patenteret hjørne- og stødsamlingsteknologi giver ekstremt stabile karme og 
rammer. 

• Fyldningstykkelse på op til 69 mm. 

 

 

WICSTYLE 75 evo 

 

• Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret 
varmeisolatorsamling. 

• Til hængslede enkelt- eller dobbeltdøre. 
• Udad- eller indadåbnende. 
• Til glas eller paneler med fyldningstykkelser fra 6 til 60 mm. 
• Forskellige tærskelprofiler med eller uden isolator, også uden barriere. 
• Ovenlysvinduer, sidevinduer, faste eller oplukkelige i kombination med 

vinduesserien WICLINE evo. 
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Kontakt: 

 

Caroline Jonson, Caroline Communication Manager WICONA North 

Caroline.jonson@hydro.com / +46 76 113 9798 

 

Henrik Sørensen, Sales Manager WICONA Denmark 

Henrik.sorensen@hydro.com / +45 30 59 95 47 / +45 70 20 20 48 
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