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BLOX Parkering giver 350 nye p-pladser i centrum af København
Københavns mest moderne, fuldautomatiske p-anlæg åbner den 2. januar 2018. Det
fordeler sig over fire etager under BLOX med nedkørsel fra Vester Voldgade; lige ved
Christians Brygge (Ring 2). Parkering under jorden giver bedre plads til byliv og ophold
i gadeplan i området omkring BLOX. BLOX er finansieret og opført af foreningen
Realdania.

P-anlægget er blevet testet grundigt inden åbningen. Her fra stresstest med mange biler.
Citat fra Peter Fangel Poulsen, projektchef, Realdania By & Byg:
”De 350 biler, der kan parkere under jorden i BLOX parkering, ville fylde 2 km hvis de holdt
efter hinanden i gadeplan. Vi synes det er livskvalitet, fordi det giver bedre plads til bylivet. Og
er måske den helt store fordel ved et moderne, kompakt p-anlæg under jorden”.

Fakta om BLOX Parkering
•

Anlægget åbner den 2. januar 2018

•

Fuldautomatisk parkeringsanlæg med 350 offentlige pladser

•

Seks elevatorkabiner

•

12 meter dyb kælder med parkering i tre etager

•

Ca. 180 biler i timen kan parkere i anlægget under BLOX

•

Det tager normalt få minutter at aflevere og afhente en bil

•

Åbent (og bemandet) døgnet rundt – året rundt

•

Høj sikkerhed mod hærværk og indbrud i bilerne

•

Mulighed for at parkere flere biler på det samme areal end i et normalt p-anlæg.

•

Automatiske p-anlæg er endnu ikke så udbredte i Danmark, men har blandt andet vundet indpas i
Lyon, Istanbul, Wien og Tokyo.

•

Et tilsvarende anlæg med plads til ca. 1.000 biler findes i DOKK1 i Aarhus.
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Hvem står bag
•

Bygherre: Realdania By & Byg

•

Leverandør: Lödige

•

Driftspartner: Securitas

•

Anlægsomkostning: 350 millioner kr.

Fakta om BLOX
BLOX er meget mere end en bygning; det er en ny destination på havnefronten i København
mellem Langebro og Den Sorte Diamant. BLOX er bygget af Realdania. Bygningen danner
rammen om blandt andet Dansk Arkitektur Centers udstillinger og aktiviteter samt om
BLOXHUB – et tværfagligt inspirationsmiljø for bæredygtig byudvikling.
•

BLOX er en bygning, der er omgivet af pladser, en gangbro over Frederiksholms Kanal og den
kommende Lille Langebro (cykel- og gangbro) mellem BLOX og Christianshavn.

•

Lavenergihus udstyret med blandt andet solceller og HOFORs fjernkølingsanlæg.

•

Grunden var tidligere tæt bebygget og husede bl.a. Kongens Bryghus. Bebyggelsen på grunden
brændte i 1960 og blev, frem til Realdania By & Byg købte grunden i 2006, brugt af kommunen til
legeplads og midlertidig parkering ved en privat operatør.

•

Københavns Kommune og Realdania samarbejder om at udvikle hele området omkring BLOX.

•

BLOX havde første spadestik maj 2013 og bliver indviet i maj 2018.

•

Lille Langebro bliver indviet i efteråret 2018.

•

BLOX er hele Danmarks verden for arkitektur, design og nye ideer.

Q&A om BLOX Parkering
Hvorfor har I ikke bygget en almindelig parkeringskælder?
Grunden, som BLOX er opført på, er forholdsvis lille og ved at lave et fuldautomatisk anlæg
fremfor en traditionel parkeringskælder har vi fået mulighed for at parkere flere biler på det
samme areal. Ved at lægge parkeringen under jorden optager vi ikke plads i gadeplan. Den
bruger vi i stedet til at skabe en stor, offentlig legeplads og en attraktiv plads, der kan bruges til
mange forskellige aktiviteter i tæt kontakt med huset, havnen og de omkringliggende bygninger.
Hvad er fordelen ved et automatisk p-anlæg?
Brugerne undgår at køre rundt i anlægget for at finde en plads. Man kører bare hen til en ledig
kabine og så klarer anlægget resten. Det er også mere miljøvenligt, da man undgår, at biler
skal cirkulere i lang tid.
Da bilen bliver parkeret under jorden, hvor mennesker ikke har adgang, opnår vi høj sikkerhed
mod hærværk, indbrud og skader. Det giver også tryghed, at anlægget er overskueligt og
bemandet døgnet rundt.
Vi undgår en del af søgetrafikken i området, da det er let at køre ned og finde en plads. I
anlægget slipper man også for at lede efter en plads. Man kører blot hen til en ledig elevator og
så er bilen parkeret på få minutter.
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Hvorfor er det ikke alle biler, der kan parkere i BLOX?
I det tilsvarende anlæg i DOKK1, kan 99% af alle vores kunder bruge anlægget. Den maskine,
der sætter bilen på plads, har brug for plads under bilen til at få fat i den, og for at optimere
pladsen nede i anlægget, er der grænser for, hvor høje, lange og bredde biler vi kan tage i
mod. Vi har dog enkelte pladser på overfladen i anlægget, som vi kan henvise til.

Kontakt
Presseansvarlig for BLOX, Morten Asbjørn Jensen, Tlf: 2826 3111
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