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KB Hallen i Köpenhamn – Ett kulturellt landmärke med WICONA 
fasader. 
 
2011 brann, en av Köpenhamns mest kulturella och ikoniska byggnader ner. 
Christensen & Co. Arkitekter har genom inspiration från orginalbyggnaden, 
designat nya KB Hallen som fått en uppdaterad look samtidigt som den behåller 
känslan av kulturell igenkänning för lokalbefolkning och besökare. WICONA står 
som leverantör av både fasad- och dörrsystem till nya KB Hallen. 
 
Sedan 1938 har KB hallen fungerat som ett kulturmekka för stora event i Köpenhamn, 
såsom konserter, sportevenemang och mässor. Den nya K.B. Hallen invigdes den 5 
december 2018, och introducerades samtidigt som en arkitektonisk återställning.  

K.B. Hallens nya design ska aktivt bidra till det kulturella livet i Köpenhamnsområdet. 
Dess öppna fasad säkerställer att arenans pulserande liv blir en del av omgivningen 
och genom de stora och iögonfallande glasfasaderna dras förbipasserande lätt till 
platsen av ljuset.  

När gäster anländer via Peter Bangs Vej möts de av den öppna, transparanta entrén 
med glasdörrar som skapar en öppenhet mellan det exteriöra och interiöra. Här leder 
stora trappor gästerna till första våningen där en serie lounger och barer återfinns 
innan den kulturella upplevelsen startar under kupoltaket.  

Den ursprungliga arenan hade en speciell textural känsla som intensifierades genom 
dåtidens färger. I stället för att försöka återskapa denna känsla med modern färg, har 
den tolkats med naturligt material som ger arenan struktur – både på insidan och 
utsidan. 

Toppmodern multifunktionell arena med lång livslängd i sikte 

K.B. Hallen återskapades bland annat med massivt material som bambu, handmålade 
klinker och betong, gjuten på plats. Med sin glöd och struktur ger dessa material 
arenan sin speciella känsla. På fasaden återfinns gjutna och vitglasade tegelpannor, 
vilket skapar en levande geometri där ljuset interagerar med omgivningen utanför.  

Ett annat DNA-spår som har utarbetats är den massiva betongkonstruktionen av den 
gamla arenan. Som en hyllning till den ursprungliga arenan har den nästan 20 meter 
höga betongväggen återupprättats i entrén, till viss del träbeklädd. Denna vägg är det 
första som besökare ser när de kommer in i entrén.  

Nya K.B. Hallen har byggts med ett starkt fokus på framtidens generation av idrottare, 
musiker och köpenhamnare med moderna funktionaliteter sida vid sida med den 
ursprungliga och historiska arenan. De råa konstruktionerna har svetsats och gjutits på 
plats samtidigt som betongen och isolerade fasader säkerställer en stabilitet och 
dämpning av ljudtrycket från både konserter och andra arrangemang i arenan – 
Resultatet är en toppmodern multifunktionell arena med en möjlig livslängd på över 100 
år. 
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WICONAs transparanta elementfasader skapar öppenhet mot omgivningen 

Byggnadens fasader består av WICONAs WICTEC 50-system. Denna lösning skapar 
en slimmad look med maximal transparens både exteriört och interiört. WICONAs 
WICLINE 75 evo fönstersystem och WICSTYLE 75 evo dörrsystem har också valts för 
projektet med dess smäckra aluminiumprofiler med högsta värmeisolerande prestanda. 

 
Den 40 meter breda och iögonfallande glasfasaden är placerad i centrum av arenan. 
Genom den stora gaveln med sin struktur faller ljuset fint på byggnaden och skapar en 
transparant öppenhet mot staden. Fasadelementen från WICONA stiger upp till 8,5 
meter i höjd. 

”Du kan enkelt skapa något unikt med våra systemprodukter. Vi har en filosofi om 
enkelhet i design och produktion, som möjliggör anpassade speciallösningar samtidigt 
som tillverkningen är effektiv, inga specialverktyg behövs”, säger Henrik Sørensen, 
försäljningschef, WICONA Danmark. KB Hallen öppnade igen för allmänheten i januari 
2019. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Projekt: KB Hallen 

Plats: Copenhagen, Denmark 

Arkitekt: Christensen & Co. Architects 

Metallbyggare: Bent Pedersen Lunde A/S 

Huvudentreprenör: Einar Kornerup A/S 
 
WICONA lösningar: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo 
 

Foto: Copyright Erik Wik 
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WICTEC 50 

  

 

• Idealiskt system för både plana fasader, 3D-volymer, tak och stora rymliga 
volymkonstruktioner 

• Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profilutförande för 
både stomprofiler och synliga glashållare och täcklock 

• Alternativ med industridesign i traditionellt stålutseende 

• Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade 
spröjsförband 

• Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning 
ger en välbeprövad täthet 

• Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i 
övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister 

• Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på 
strukturella krav, även alternativ med invändig förstärkning 

• Glasning utifrån med synliga eller dolda skruvar 
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WICLINE 75 evo 

• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning 
mellan skalprofiler och isolator 

• Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar 

• Fyllningstjocklekar upp till 69 mm 

 

 

WICSTYLE 75 evo 

 

• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning 
mellan skalprofiler och isolator 

• Enkel- och dubbeldörrar 

• Inåt- och utåtgående dörrar 

• Glas eller paneler med fyllningstjocklekar mellan 6 och 60 mm 

• Urval av trösklar med eller utan isolersteg, finns även som tillgänglighetströskel 

• Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE 
fönstersystem 
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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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