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Realiseringen af ESC 2014 stillede krav om inddragelse af 

omfattende specialistviden på en lang række områder. Herunder 

fremgår hvilke rådgivere Projektselskabet har haft involveret i 

projektet.  

 Alectia, brandrådgivning 

 Billetlugen og Frontrow, billetsalgsrådgivere 

 Bravida, ventilations- og varmerådgivning  

 Claus O. Hansen, varme og ventilationsløsninger 

 Concom Safety, sikkerhedsrådgivning 

 Copenhagen Light Production, udvikling af 

showstrømsløsning 

 Cotter, design af eksteriør ved B&W-Hallerne 

 DONG Energy, udvikling af forsyning af fastnetstrøm 

 EBB Consult, akustikrådgivning 

 Friis ApS, sikkerhedskoordinering på byggeplads 

 Henning Carlsen, vvs-rådgivning (erstattede JA Hansen) 

 Henrik Bonné, lydteknisk konsulent, rådgivning om akustiske 

forhold i B&W-Hallerne  

 Henrik Saabye, erfaren tv-producer, rådgivning om brug af 

utraditionelle lokationer til tv-transmitterede events  

 HOFOR, rådgivning inden for vand- og fjernvarmeforsyning 

 Host City Malmö, Karin Karlsson og Johan Hermansson, 

rådgivning om erfaringer fra ESC 2013  

 JA Hansen, byggeledelse (samarbejde blev dog afbrudt) 

 Københavns Brandvæsen, brandstrategi 

 LETT advokater, Finn Overgaard, rådgivning om juridiske 

forhold og sager under det samlede forløb fra bud til 

nedlukning  

 Linda Leeman, Malmö Arena, rådgivning om ESC 2013 

 Litecom, rådgivning om rig og lys 

 Live Nation, koncertarrangør, rådgivning om budget og 

kommercielle produkter 

 Midtconsult, rådgivende ingeniører, rådgivning om 

søjlekonstruktion og afkøling af hallerne 

 NCC, rådgivning om ventilation i hallerne 

 Netdesign, rådgivning om WiFi-installationer 

 Pankoke Consult, Morten Pankoke, generel rådgivning i 

budfasen om bl.a. etablering af venue. Herefter del af daglig 

ledelse som Chief Operating Officer med ansvar for ledelse 

af venue-etablering, organisation og drift samt transport og 

sikkerhed 

 PET, sikkerhedsrådgivning 

 Politiet, rådgivning om sikkerhed og trafik 

 Propartner, rådgivning af samlet internetløsning på venue 
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 ProRigging, rig planer 

 Roskilde Festival, rådgivning om og leje af udstyr 

 Showcrew, Per Mejdal, bygherrerådgiver 

 Steinmann, Thomas Steinmann, indretning af sidefaciliteter 

 TDC, rådgivning om fiberforsyning 

 Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 

rådgivning om trafik, godkendelser og byggeri 

 Vilhelm Lauritzen Arkitekter, rådgivning om og udarbejdelse 

af målfaste tegninger til byggetilladelser, indretning mv. 


