
Bliv forført af virkeligheden

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

BLOX er et af de helt store byudviklingsprojekter i København. Det har været i gang siden 2006. 
Bygningsarbejderne forlader området med udgangen af 2017 og BLOX er efter planen klar til 
indvielse i foråret 2018.

BLOX er fysisk bygget op omkring en række blokke, stablet forskudt oven på hinanden. BLOX 
rummer også mange funktioner, der ligesom klodser, bygger ovenpå og understøtter hinanden. 
Derfor er navnet BLOX! 

BLOX er tegnet af en af verdens store arkitekter – Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA. 

BLOX er finansieret af foreningen Realdania, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem 
det byggede miljø. Realdania By og Byg er bygherre.

BLOX Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1. sal, 1220 København K

Følg BLOX på www.blox.dk Her kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev og se udviklingen på byggepladsen via BLOX webcam.
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DAC er hjertet i BLOX. Her kommer topmoderne og interna-
tionalt orienterede udstillinger om arkitektur, den nyeste viden 
og formidling om byggeriet, boghandel, café og meget mere.

En helt ny by-legeplads bliver anlagt i forbindelse med BLOX. 
Om dagen er legen sikker for de helt små. Og om aftenen kan 
den store trappe bruges som scene eller amfiteater.

DACs Passage er husets hovednerve og mere end 1000 m2 
underjordisk torv. Passagen går under og igennem BLOX. 
Den er indgangen til hele huset.

BLOXHUB er en forening – et innovationsfællesskab – hvor 
nogle af medlemmerne lejer sig ind i BLOX. BLOX bliver 
dermed kontor og hjemsted for en lang række danske og 
internationale spydspidsvirksomheder, forskningsinstitutioner 
og andre aktører, der ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem 
arkitektur, design, byggeri og byudvikling.

BLOX anlægger en ny havnepromenade, der binder by og havn 
sammen. Promenaden ligger ved husets fitness center, og her 
bliver aktiviteter for de større børn. 

Ring 2 løber igennem BLOX. Her kører dagligt mere end 25.000 
biler. Fodgængere kan benytte DACs Passage og komme til 
havnefronten uden at krydse vejen. 

Træbryggen løber i hele husets længde langs havnen. Her 
kommer man så tæt på vandet, at det er muligt at dyppe 
tæerne. Og kano og kajakker kan lægge til.

22 leje-lejligheder, samt 3 erhvervslejligheder, ligger i den 
øverste del af BLOX. De har alle store terrasser med plads til 
masser af grønt.

Det fuldautomatisk parkeringsanlæg har plads til 350 biler og er 
placeret under bygningen. Ind- og udkørsel sker fra 
Vester Voldgade.

BLOX skal også huse et fitness center. Det har udsigt over 
havnen. På sigt kan man starte crossfit på udearealerne 
langs havnen.

12 Cykel- og gangbro

Nord for Langebro bliver der anlagt en cykel- og gangbro. 
Broen strækker sig fra Vester Voldgade og lander i et nyt 
byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro. Broen 
forventes færdig. 

Restauranten ligger ud til Bryghuspladsen. Her er der plads 
til udeservering og en enestående udsigt op langs Frederiks-
holms Kanal. Den er åben alle ugens syv dage.

Fæstningens Materialgård er en del af BLOXHUB (se punkt 14). 
Siden 2015 har bygningerne været udlejet til de første 
medlemmer af BLOXHUB – 8 institutioner – der alle arbejder 
med arkitektur, byggeri, byudvikling eller design. FMGs 
eventrum er dagligt ramme for forskellige hubaktiviteter.

BLOX får sin egen plads: Bryghuspladsen. Et solrigt område, 
mellem bygningen og Fæstningens Materialgård, hvor 
udeservering og leg kan blende sammen.

BLOX etablerede i foråret 2016 en gangbro, der forbinder 
Søren Kierkegaards Plads med BLOX. En hyggelig smutvej 
over Frederiksholms Kanal.

6 Restaurant og Café

OVERSIGT OVER BLOX


