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ZÜBLIN afleverer milliardprojektet 
BLOX til Realdania 
 

 
• BLOX bliver et nyt samlingspunkt i byen 

• Et ambitiøst hus i udfordrende byggeteknisk design 

• Samarbejde og tidlig involvering er nøglen til succes 

 
København 4.1.2018 

 
BLOX bliver et nyt samlingspunkt i byen 
I 2013 blev det første spadestik til BLOX taget og efter fire år kan 
hovedentreprenøren ZÜBLIN nu aflevere det komplekse projekt til 
Realdania til tiden.  
 
BLOX bliver samlingspunkt i et helt nyt byrum med legeplads, 
restaurant og havnepromenade. Den multifunktionelle bygning 
kommer til at danne rammen om blandt andet Dansk Arkitektur 
Centers udstillinger og aktiviteter samt om BLOXHUB – et tværfagligt 
inspirationsmiljø for bæredygtig byudvikling. BLOX er finansieret og 
opført af foreningen Realdania og åbner for offentligheden i starten af 
maj. 
 
Et ambitiøst hus i udfordrende byggeteknisk design 
BLOX er tegnet af den prisvindende hollandske arkitekt Rem 
Koolhaas og hans tegnestue OMA. Jens-Henrik Nicolaisen, der er 
bestyrelsesformand i ZÜBLIN A/S, fortæller om projektet: 
 
”BLOX er udført i et særdeles udfordrende byggeteknisk design, og 
de komplekse konstruktioner og den høje tekniske standard har 
krævet en toppræstation af vores medarbejdere på projektet i tæt 
samarbejde med specialister fra ZÜBLINs internationale tekniske 
division. Projektet er et resultat af den styrke, der ligger i at være en 
dansk entreprenørvirksomhed i en af de førende europæiske 
teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen.” 
 
Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania udtaler: 
 
”BLOX er efter min mening en fantastisk bygning, der er opført med 
et meget højt ambitionsniveau. ZÜBLIN og de mange andre parter 
har leveret et rigtig flot stykke arbejde med at skabe bygningen. Og 
samtidig er BLOX meget mere end en bygning. Sammen med nye 
broer og pladser omkring huset bliver det en destination, der med 

Fakta 
 
BLOX 
København 
www.BLOX.dk 
 
FINANCIERING 
Realdania 
 
BYGHERRE/EJER 
Realdania By & Byg 
 
ARKITEKT 
Rem Koolhaas/OMA 
 
RÅDGIVENDE INGENIØR 
COWI A/S 
 
HOVEDENTREPRENØR 
ZÜBLIN A/S 
 
KONTRAKTSUM FOR 
HOVEDENTREPRISEN 
>1 mia. DKK 
 
UDFØRELSESPERIODE 
2013 - 2017 
 
 
 

Kontakt 
 
ZÜBLIN A/S 
Mikkel Lindblad Szlavik 
Kommunikationskoordinator 
mikkel.szlavik@zueblin.dk 
+45 2810 7990 
 



Side 2 af 2 

mange forskellige tilbud skaber liv på et sted i Københavns Havn, der 
i en årrække har ligget øde hen. Indholdet i BLOX er også ambitiøst 
og har fokus på arkitektur og bæredygtig byudvikling.”  
 
Samarbejde og tidlig involvering er nøglen til succes 
Jens-Henrik Nicolaisen fremhæver flere vigtige elementer for 
projektets succes: 
 
”BLOX er udført i et tæt samarbejde med bygherren Realdania By & 
Byg, hvor ZÜBLIN gennem tidlig involvering har været med til at 
optimere og koordinere projektet. Her har ZÜBLINs digitale 
planlægningsværktøjer BIM.5D® spillet en central rolle – eksempelvis 
med brug af 3D-modeller til koordinering, analyse og tidsstyring af det 
komplekse projekt. BLOX-teamet har udvist et enormt engagement, 
og det er den store fælles indsats, som gør, at vi nu står med dette 
helt unikke byggeri.” 
 
Peter Fangel Poulsen, projektchef for BLOX fra Realdania By & Byg 
udtaler: 
 
”Vi er stolte over resultatet og glade for samarbejdet med ZÜBLIN. 
BLOX er et stort og meget komplekst projekt, som kræver betydeligt 
overblik og stærke kompetencer. Så meget desto mere er det en 
præstation, at det er lykkes at aflevere projektet til tiden, til kvaliteten 
og indenfor budgetrammen.” 
 
Realdania By & Byg overdrager BLOX til lejerne i januar og åbner 
med en folkefest søndag den 6. maj 2018. 
 
 
ZÜBLIN A/S er en dansk entreprenørvirksomhed med lokalt markedskendskab og 
international styrke. Vi tilbyder ydelser inden for fundering, anlægsbeton, infrastruktur 
og nøglefærdigt byggeri af højeste kvalitet.  
 
ZÜBLIN A/S er en del af STRABAG, en af de førende europæiske 
teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen. Koncernen giver os et stærkt 
finansielt grundlag at drive forretning på samt mulighed for at trække på international 
ekspertise fra vores tekniske division. 
 
STRABAG koncernen har knap 72.000 ansatte og en årsomsætning på cirka 100 
mia. kroner, hvoraf cirka 2 % genereres i Danmark. Koncernen er noteret på Vienna 
Stock Exchange og BBB-rated af S&P. 
 
Få mere information på www.zueblin.dk 
 
 
Billeder: 
ZÜBLIN har netop afleveret byggeriet BLOX til Realdania. 
 
Fra venstre: Jan Christensen (Projekchef, ZÜBLIN A/S), Per Engsø Larsen (Teknisk 
direktør, ZÜBLIN A/S), Ole Kongsbak (Byggechef, BLOX) og Peter Fangel Poulsen 
(Projektchef, BLOX) 
 
Pressefotos kan downloades fra www.BLOX.dk 
 
 

http://www.blox.dk/galleri/billeder

