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Faktatekster om BLOX 
 
Nedenstående er til brug for bl.a. medier, i pressemeddelelser, nyheder m.m. Den korte 
faktatekst bør altid medtages.  
 
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. Her er nye pladser, havnepromenade, broer, 
cafe/restaurant med udeservering, lejligheder og byens fedeste legeplads for børn og legesyge 
voksne. BLOX er finansieret og opført af foreningen Realdania med ambitionen om at skabe en 
magnet for bylivet ved havnen. Sammen med nye broer bliver BLOX et knudepunkt for især 
fodgængere og cyklister. 
 
Bygningen danner rammen om blandt andet Dansk Arkitektur Centers udstillinger og aktiviteter 
samt om BLOXHUB, en innovationshub hvor designere, arkitekter, ingeniører og tech-folk 
mødes for at skabe nye, bæredygtige byløsninger. 

• 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. 

• I centrum ligger Dansk Arkitektur Center, som byder på udstillinger, ture, events, 
designshop og café samt konferencefaciliteter og undervisning.  

• BLOX er også rammen om BLOXHUB, et tværfagligt inspirationsmiljø for global, 
bæredygtig byudvikling. 

• BLOX EATS restaurant med udeservering, legeplads, fitnesscenter og 22 lejeboliger øverst 
i bygningen. 

• Fuldautomatisk, underjordisk parkeringsanlæg med plads til 350 biler. 

• 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 efter planen indviet i efteråret 2018. 

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

Boilerplate: 
BLOX er hele Danmarks verden for arkitektur, design og nye ideer 
 
Payoff:  
Bliv forført af virkeligheden 
 
Hashtags: 
#bloxkbh  #åbnertilmaj  #blivforførtafvirkeligheden 
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BLOX i tal 
• Bygningens samlede areal er på 27.000 m2, hvoraf de 17.000 m2 er over jorden. 

• Der er seks etager over jorden og fem etager under jorden. 

• Bygningens grundplan er 74 m x 75 m. 

• Højden er 26 meter over terræn – og flugter med de omkringliggende bygninger. 

• De rekreative uderum og legearealer dækker 5.500 m2. 

 
De har tegnet og bygget BLOX 
• BLOX er finansieret af den filantropiske forening Realdania. 

• Realdanias datterselskab, Realdania By & Byg, har været bygherre på BLOX og ejer 
bygningen.  

• BLOX er tegnet af den verdensberømte hollandske tegnestue OMA under ledelse af 
Partner/Director Ellen van Loon. OMA, som er grundlagt af hollandske Rem Koolhaas, er 
blandt de ledende internationale tegnestuer, når det drejer sig om at forene teoretisk 
praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur. 

• Arup og COWI har været ingeniører på BLOX. 

• Züblin er hovedentreprenør på BLOX, og har haft et stort antal kompetente 
underentreprenører til at bistå med arbejdet. 

• Lödige har leveret det fuldautomatiske p-anlæg. 

• Metallbau Früh har leveret facaderne. 

• Gehl Architects har udført adskillige byrumsanalyser, som har været værdifulde for 
udviklingen af BLOX som ny destination i byen. 

• Lille Langebro er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører 
BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. 

• Totalentreprenør på Lille Langebro er et jointventure mellem Mobilis Danmark og Hollandia 
Infra. 

 

Mere information på www.blox.dk 

Adresse: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K 

 
Om Realdania 
Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder 
for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, forstået som de fysiske rammer for vores 
hverdag. Realdania er til for både nuværende og kommende generationer og ønsker at fremme 
bæredygtighed samt ny viden og innovation. Realdania har siden år 2000 støttet mere end 
3.350 projekter med i alt mere end 18,2 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan blive medlem. 

Realdanias datterselskab, Realdania By & Byg, har været bygherre på BLOX og ejer 
bygningen. Realdania By & Byg fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det 
byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. 
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Om Dansk Arkitektur Center 

Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark. Her er alle 
inviteret til tankevækkende vidensoplevelser og friske perspektiver på arkitekturens evne til at 
skabe bedre leveforhold for de mange. Dansk Arkitektur Center ligger centralt i BLOX og byder 
på udstillinger i verdensklasse, ture, events, designshop og café samt konferencefaciliteter og 
undervisning.  
 
Dansk Arkitektur Center åbner den 7. maj i BLOX med udstillingen ”Welcome Home”, som 
handler om dét, vi alle er eksperter i; vores bolig. Udstillingen er et kalejdoskop af forskellige 
vinkler på danskernes bolig og boligdrømme – fra de historiske nybrud, der har formet måden, 
vi bor på, over aktuelle problemstillinger, der stiller spørgsmål ved, hvordan vi bor i dag, til 
kunstneriske og teknologiske bud på, hvordan vi kan bo i fremtiden.  
 
Åbningstider: Alle dage 10-18, torsdag 10-21 
Entre: 110 kr. Børn gratis. 
www.dac.dk   
 
 
Om BLOXHUB 
BLOXHUB er Danmarks nye base for fremtidens byløsninger med et co-working space i hjertet 
af København og et internationalt netværk, der består af virksomheder, organisationer og 
forskere inden for urbanisering.  
 
Over de kommende 30 år forventes verdens urbane befolkning at blive fordoblet. Det vil kræve 
en grundlæggende forandring i den måde, vi designer, bygger og tænker byer på. BLOXHUB er 
grundlagt med udgangspunkt i, at fremtidens løsninger kræver et langt tættere samarbejde 
mellem arkitektur, tech, design, byggeri, byudvikling og forskning.  
 
Med cirka 160 medlemmer, her i blandt Gehl Arkitekter, det internationale by-netværk C40 
Cities, Kraks Fond, INDEX, WSP, Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center, COWI og 
Alexandra Instituttet, er BLOXHUB en platform for nordiske løsninger til verdens byer. 
 
 
Om fitness dk 

fitness dk er en landsdækkende fitnesskæde. Placeringen i BLOX matcher kædens høje 
standard godt. Centeret i BLOX får unik udsigt over Københavns Havn og vil byde på 
træningsoplevelser og faciliteter i særklasse samt omklædning med sauna og dampbad. Du 
kan dyrke alt fra Gravity Pilates og yoga til funktionel træning og cykeltræning på cykler af 
mærket Tomahawk, der kører med watt og coach by color teknologi. 

 

Om BLOX EATS 

BLOX EATS samler mad, måltider og mennesker på en ny måde. Det er en cafe og restaurant 
for offentligheden, men også en kantine for medarbejdere og gæster ved BLOX. I stueetagens 
cafe eller på terrassen ved kanalen kan man nyde mikroristet kaffe og signaturbrød fra Meyers. 
I førstesalens restaurant findes flere forskellige madstationer, som varierer hen over ugen og 
året. Her kan man nyde uformel mad fra forskellige verdenskøkkener med passion for smag, 
fantasi og bæredygtighed. BLOX EATS bliver drevet af Meyers.   


