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Byens Netværk fik et eksklusivt smugkig ind i Royal 
Arena, hvor man har rygende travlt for at nå i mål, 
før Metallica blæser dørene op den 3. februar.

Med funktion som en multi-arena, skal Royal Arena 
huse alt fra koncerter med de største danske og 
internationale artister, musicals, tv-og familieshows 
til internationale sportsbegivenheder som EM i 
kortbanesvømning i 2017 og VM i ishockey 2018. 

Royal Arena er designet til en topkapacitet 
på 16.000 tilskuere, men er fleksibel og skalérbar, 
så det også er muligt at afholde mindre 
arrangementer med helt ned til 3500 tilskuere.

Tag med ind i Danmarks nyeste megavenue - en 
bygning skabt i skandinavisk designtradition med 
fokus på kvalitet, funktion og design. 



Bygningen markerer indgangen ved at ”løfte” lidt op i skørterne. 
3XN har designet 'finner', der giver bygningen et bølgeformet, 
semi-transparent udtryk. Finnerne er fremstillet af nordisk træ, 
der er med til at skabe det skandinaviske udseende. 



”Bygningen skal bidrage til, og blive en del af nærmiljøet. Vi vil 
skabe et urbant område, som skal være æstetisk smukt men 
samtidig kunne bære en logistik, der kan rumme mange 
tusinde mennesker på ret kort tid”, beskriver Gry Kjær fra 3XN. 



Tovholder under byggeprocessen, Svend Blem 
Sørensen fra BLEMBYG, fortæller om de logistiske 
skrupler bl.a. er de netop nu i gang med skolingen af 
330 nyansatte, der skal betjene gæsterne i alle 
servicefunktioner – og det skal bare virke på 
åbningsdagen. 



Wayfinding-
systemet er 
skabt af 
farvekoder og 
symboler.  



Den imponerende ”bowle”, der med sin størrelse tager pusten fra os. 



Vi blev med ét ret 
små i 
sammenligningen 
med bowlen, da vi 
stod i dens midte. 



Håndværkerne har udviklet en alternativ hejse-metode 
til at spraymale loftpanelerne, hvor man ikke kan 
komme til med stillads – vi kiggede på!



Work in progress – kunsten blev til for øjnene af os. Det er 
den hollandske kunstner Rick Berkelmans aka Hedof som 
laver vægmalerierne. 



Royal Arena afgiver en 
eksklusiv natklubs-vibe. 
Det har bevidst været 
intentionen at undgå et 
sportshal udtryk. 



Vi kiggede ind til 
VIP-områderne og 
restauranterne, 
hvor SIGNAL har 
designet interiøret.  



Vi sluttede eftermiddagen af 
med en royal forfriskning. 



Tak for i dag. 


