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Denne præsentation indeholder: 



BLOXHUB er et fagligt netværk og kontorfællesskab for 
bæredygtig byudvikling. 

Vi matcher vores medlemmer med nye partnere og 
bruger videndeling og samarbejde som drivkraft for 
innovation, vækst og eksport. 

BLOXHUB er stiftet i juni 2016 af …

… Realdania, for at skabe rammer for at udvikle nye 
innovative løsninger indenfor byggeri og byudvikling 
blandt danske og internationale virksomheder

… Erhvervsministeriet for at promovere danske 
virksomheder på internationale markeder

… Københavns Kommune for at show-case København 
som et internationalt ‘living lab’ for udvikling af ‘livable 
and green cities’ til inspiration for verdens byer

1. BLOXHUB – hvem er vi & hvad gør vi?
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BLOXHUB består af to bygninger: 
BLOX og Fæstningens Materialgård

• 9.100 m2 co-working space

• 123 resident companies

• 73% danske / 27% internationale

• 697 personer

• 321 medlemmer der repræsenterer 
10+ business fields indenfor …

sustainable urbanisation =>

• 23 fuldtidsmedarbejdere i BLOXHUBs
eget ’Service + Activity team’

Business fields
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1. BLOXHUB – hvem er vi & hvad gør vi?

Partnerskaber er vores 
kerneydelse!

Vi faciliterer mødet mellem 
aktører indenfor byggeri og 
byudvikling – med fokus på 
8 strategiske temaer.

Og med fokus på at udvikle 
Virksomhedernes: 

• Netværk
• Innovationskapacitet
• Kommercielle vækst

DESIGN DNA

URBAN RESILIENCEURBAN MOBILITYLIVABILITY

SUSTAINABLE BUILDINGS

CIRCULAR ECONOMY DIGITALISATION GOVERNANCE

THE EIGHT THEMES



Vi skaber partnerskaber gennem vores 4 programmer

URBAN PARTNERSHIPS
Nationale og internationale innovationsworkshop for virksomheder der 
ønsker at udvikle nye services, løsninger og forretningsmodeller i 
partnerskaber med nye og tværfaglige aktører.

TECH MATCH
Match making program der kobler danske SMV’er indenfor byggeri, anlæg 
og drift med EU TECH start-ups mhp udvikling af nye digitale løsninger. 

INTERNATIONAL NETWORKS
BLOXHUB har i partnerskab med Udenrigsministeriet og Københavns 
Kommune oprettet One-Point-Entry service for internationale delegationer 
(nye kunder), der ønsker at møde, samarbejde og skabe nye løsninger og 
services i samarbejde med danske virksomheder indenfor det byggede miljø.

SCIENCE FORUM
Science Forum kobler startups, SMV’er og corporates med forskning, 
universiteter mv., indenfor arkitektur, byggeri og byudvikling, herunder et 
tværfagligt erhvervs Ph.D netværk indenfor Smart Cities og Cirkulær Økonomi.
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Vi stiller skarpt på DIGITALISERING…

AEC HACKATHON@BLOXHUB
Årligt internationalt event med professionelle 
aktører indenfor arkitektur, byggeri og 
ejendomsdrift. Fokus på ‘BIM’, ‘digital twin’, ‘IoT’ og 
optimering af ejendomsdrift.

URBAN TECH ACCELERATOR
I samarbejde med Rainmaking, Dansk Design Center 
og DAC afvikler BLOXHUB et 3-årigt accelerator 
program for 10 DK og internationale start-ups 
indenfor byggeri, anlæg og drift.

PARTNER I ‘DET DIGITALE BYGGERI’
BLOXHUB rådgiver og arbejder tæt sammen med 
Transport, bygge- og boligstyrelsen i udrulningen af 
den nationale strategi for ‘Det Digitale Byggeri’.
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2. BLOXHUB er meget mere end kontorlokaler
Office management 
(soft services)

BLOXHUBs ‘community and 
service team’ består af 7 FTE 
med fokus på håndtering af; 

• Reception 
• Booking af møder/events 

for lejere via Pronestor 
(online booking)

• Booking af catering 
(Meyers)

• Daglig rengøring af ‘print 
cafeer’ (12 i alt)

• Tilsyn, oprydning af 
mødelokaler (21 i alt)

• Kontorrengøring

Denne service er indeholdt i 
pladslejen.



2. BLOXHUB er meget mere end kontorlokaler
Facility management 
(hard services)

BLOXHUBs ‘FM team’ består af 2 FTE med fokus 
på håndtering af:

• Wifi
• Flytninger
• IoT styring af indeklima, desk occupation mm.
• Hotline og regulering af vand, varme og el*
• Styring af alarmer*

Denne service er indeholdt i pladslejen.

* I samarbejde med Newsec pva Realdania By og Byg 
(bygningsejer)



2. BLOXHUB er meget mere end kontorlokaler
Community & Network 
Facilitation - I

BLOXHUBs ‘Event team’ består af 
2,5 FTE med fokus på håndtering 
af: 

• Co-creation af events med 
medlemmer

• Ledelse og styring af events
• ‘Social gigs’ (fælles morgemad, 

barer, fester mm.)
• Samarbejde med ‘eksterne 

programmer’ eks. Urban TECH 
og Innofounder (DDC og 
Innovations-fonden, der også 
bor i BLOXHUB)

Denne service er indeholdt i pladslejen.



2. BLOXHUB er meget mere end kontorlokaler
Community & Network 
Facilitation - II

BLOXHUBs ‘Urban Partnership team’ 
består af 5,5 FTE med fokus på håndtering 
af: 
• Partnership programmer –

skæddersyet fra case til case
• Nationale og internationale eksport 

programmer
• Internationale delegationer og 

skræddersyede ‘picth, shov case 
events med internationale kunder, 
bygherrer, byer mm.

• Digitale business roundtables –
revenue boosts mm. 

• TECH MATCH – partnerskaber mellem 
DK SMV’er indenfor byggeri og 
internationale TECH start ups

• Science community facilitering –
samarbejde med 
forskningsinstitutioner indenfor byggeri

Denne service er indeholdt i pladslejen.



Fæstningens Materialgårds
Forvalterbolig er en fredet og 
gennemrenoveret patricierejendom i 
hjertet af København.

I alt 524 m2 fordelt på 3 etager

3. Kontorlokalerne



Kælder: 155 m2 Stueplan: 191 m2 1. sal: 178 m2

3. Kontorlokalerne





4. Adgang til 21 mødelokaler
Mødelokaler og Members
Lounge

• Som en del af huslejen er der adgang 
til 19 mødelokaler.

• Herudover findes to seminarlokaler 
(25 pers og 80 pers), som kan lejes 
særskilt. 

• Der er ubegrænset adgang til 
samtlige fælleslokaler i både 
Fæstningens Materialgård som i 
BLOX bygningen, herunder Members
Lounge, der er BLOXHUBs
receptionsområde.



5. Kontakt
Du er meget velkommen til, at 
kontakte os for spørgsmål og vi 
giver med glæde en fremvisning 
af lokalerne.


