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Nyt 4-stjernet hotel opført i tilknytning til Bella Center med 814 værelser i to 76,5 m høje tårnbygnin-
ger på 24 etager samt konferencecenter, restauranter og SPA-område.  
 

Nyt 4-stjernet hotel opført i tilknytning til 
Bella Center med 814 værelser i to 76,5 m 
høje tårnbygninger på 24 etager samt 
konferencecenter, restauranter og SPA-
område. Tårnene er opført i 15 graders 
hældning væk fra hinanden med to bro-
forbindelser på henholdsvis 1. og 23. 
etage og er et iøjnefaldende vartegn.  
 
De 814 værelser, hvoraf 115 er suiter, be-
finder sig i tårnbygningernes øverste 22 
etager. I det ene tårn er der på øverste 
etage en skybar og to mødelokaler. I de 
to nederste etager findes administration, 
konferencecenter med 32 mødelokaler og 
4 auditorier samt restauranter og lounge-
bar. Til restauranterne er der etableret 
produktionskøkken, brasserie og flere an-
retterkøkkener. Det 850 m² store SPA-
område i stueplan omfatter Aqua-SPA, 
massage- og motionsrum.  
 
Bygningerne er opført i betonkonstruktio-
ner med facadeelementer i glas-alumi-

nium og med badeværelser udført som  
præfabrikerede kabiner.  
 
Tårnenes hældninger stillede store krav 
til installationsprojekteringen, hvor in-
stallationsføringerne, krævede mange 
individuelle tilpasninger til de skæve 
vinkler. De høje bygninger og lave eta-
gehøjder i værelserne stillede også store 
tekniske krav til opbygningen af instal-
lationer.  
 
EKJ’ ydelser omfattede tredjepartskon-
trol af Rambølls konstruktionsprojekt 
samt programmering og projektering af 
vvs- og el-installationer, køling, gas, 
sprinkling, brandstigrør og VAV-ventila-
tion, brand- og sikringsanlæg, IT og AV-
installationer samt CTS.  
  
Hotellet og konferencecenteret er ind-
rettet med den nyeste teknologi inden-
for IT og AV.  
 
 

EKJ’s ydelser 
 Programmering og projekte-

ring af alle installationer 
 VVS omfatter udover de tradi-

tionelle installationer også kø-
ling, gas, sprinkling, brandstig-
rør og VAV-ventilation 

 El-installationer omfatter også 
brand- og sikringsanlæg, IT- 
og AV-installationer samt CTS 

 Tredjepartskontrol af Rambølls 
konstruktionsprojekt 

 Vurdering af mulighed for 
grundvandskøling. 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Tårnenes hældning og den lave 

etagehøjde stiller store krav til 
installationsføringer m.v. 

 
 

 

 
Bygherre: Bella Center A/S 
Kontaktperson: Arne Bang Mikkelsen 
EKJ’s rolle: Del rådgivning 
Konstruktioner: Rambøll 
Arkitekt: 3XN 
Periode: 2008-2011 
Størrelse: 11.000 m²  
Entreprisesum: 1,3 mia. kr. 
EKJ’s honorar: 15 mio. kr. 
Entrepriseform: Fagentrepriser 
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