
En malerisk cykeltur fra Rådhuspladsen udvikler vi et historisk 
skibsværft til en ny, progressiv destination i København. Målet er 
at skabe en ny standard for byudvikling, der inspirerer storbyer 
verden over.

Jo mere vi lærer om vores byer, desto mere forstår vi, hvor meget de betyder for os.  
Hjørnesten i tilværelsen som helbred, mobilitet, samvær, livsglæde og uddannelse er 
uløseligt forbundet med de omgivelser, vi befinder os i. Metropoler som København er 
under hastig forandring, da vi kigger ind i en fremtid med store urbane transformationer. 
Morgendagens byer kommer simpelthen ikke til at ligne dem, vi kender i dag.

På Refshaleøen har vi en erklæret ambition om at skabe en bydel, der er klar til fremti-
dens udfordringer. En bydel, der bidrager til København som metropol og omfavner nye 
muligheder. Den ambition samarbejder vi med et netværk af fremadsynede partnere om 
at opnå. Håbet er, at den kultur vi etablerer i dag, kan inspirere den bydel, vi udvikler i 
morgen.

Vores fællesskab
Vores beboere er vores DNA; de tegner billedet af Refshaleøen til dig eller andre besø-
gende, som slår et smut forbi. Derfor sætter vi en ære i at kuratere projekter, virksomhe-
der, samarbejdspartnere og idéer, der skaber exceptionelle oplevelser.
 
Tager du en slentretur i morgen, vil du i en af øens første bygninger støde på Amass – en 
restaurant, der arbejder hyperbæredygtigt med lokale råvarer og restprodukter i tæt 
forbindelse med deres innovative gastronomiske univers. I horisonten bag vil du ane CPH 
Village og Urban Rigger . Begge projekter udvikler transportable, containerbaserede bo-
liger for at løse den stigende hjemløshed blandt unge og studerende. Lidt længere nede 
af vejen kan du hoppe ind i kunstcentret Copenhagen Contemporary, der ved at blande 
kunst og arkitektur præsenterer grænsesøgende installationer i vores gamle svejsehal.
 
Udforsk hele vores fællesskab her

Hvad fremtiden bringer
København er en dynamisk by under evig forandring, og for at sikre udviklingen af Refs-
haleøen sker i tæt forbindelse til samfundet udenfor, samarbejder vi tæt med lands- og 
regionalpolitikere. Af den grund er Refshaleøen også inddraget i flere højaktuelle politiske 
perspektiver for fremtidens København.
 
Lynetteholmen
I oktober 2018 fremlagde Regeringen og Københavns Kommune en principaftale om ny 
kunstig ø i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn. Aftalen sætter derudover 15.000 

Morgendagens ø
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https://amassrestaurant.com
https://cphvillage.com
https://cphvillage.com
http://www.urbanrigger.com
http://cphco.org/en/
http://refshaleoen.dk/discover


arbejdspladser og 15.000 boliger på tegnebrættet for Refshaleøen, ligesom forbedrede 
infrastrukturelle forhold og nye klimaperspektiver på et samlet område i den østlige del af 
København er en del af planen. Læs principaftalen i sin helhed her.

Lokalplanstillæg fra 2015
Principaftalen bygger på et lokalplanstillæg vedtaget af Københavns Kommune i 2015. 
Her placeres Refshaleøen som perspektivområde for udviklingen af København. I løbet af 
en ikke alt for fjern fremtid vil ny lokalplan, som udstikker retninger for områdets fremtidi-
ge anvendelse, præsenteres.

Historien bag øen
Selvom vi insisterer på at se fremad, er vi ikke historieløse. Ret langt fra faktisk.  
Refshaleøen bygger på en lang og stolt industrihistorie med afsæt i det nu hedengangne 
skibsværft Burmeister og Wain (B&W). I over hundrede år var Refshaleøen hjemsted for 
den internationale virksomhed, hvis skibe sejlede verdenshavene tyndt.
 
De første kapitler af øens historie blev skrevet i løbet af 1800-tallet. Dengang fyldte 
Københavns Havn overskydende jord på det flade område. Omringet af vand til alle sider, 
var det oplagt, at B&W i 1872 slog sig ned på Refshaleøen. I over 124 år var B&W en af 
landets førende industrivirksomheder, men efter flere års økonomiske stormvejr måtte 
værftet i 1996 erklære sig konkurs.
 
Samme år blev Refshaleøen Ejendomsselskab A/S etableret, og i dag råder vi over stør-
stedelen af områdets 525.000 kvm2. I 2009 åbnede vi Refshaleøen til offentlig brug.
 
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S er ejet af Sampension, PKA, PFA og Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond.

For alle pressehenvendelser og/eller pressetur kontakt:
Arkitektur og Kulturchef
Claudia Alex Laroux
+45 50 17 50 70
cal@refshaleøen.dk

Pressebilleder kan hentes her

International omtale
Internationale medier har jævnligt vist interesse for Refshaleøen. Nedenfor er et lille ud-
snit af artikler om Refshaleøen eller initiativer, der udspringer fra vores muld.

• New York Times: What to do in Copenhagen

• The Culture Trip: The revival of Refshaleøen in Copenhagen

• WSJ Magazine: The Unexpected Copenhagen Neighborhood Not to Be Missed

• New York Times: Matt Orlando Brings California Sun to Copenhagen

• Forbes: Matt Orlando, Noma’s former head chef, is opening a brewery

• Wired: This delicious Danish distillery is the Noma of wonderful booze

• Vice: VICE Guide to Copenhagen - Refshaleøen
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https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/regeringen-og-koebenhavns-kommune-vil-bygge-en-helt-ny-bydel
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/ab54d9ca-220a-486e-b3aa-6fa20e3b07a9/5c5ee794-756f-4ffa-a208-6d1bd974f022/Attachments/10461732-10292708-1.PDF
http://refshaleoen.dk/contact
https://www.nytimes.com/2018/04/26/travel/what-to-do-in-copenhagen.html
https://theculturetrip.com/europe/denmark/articles/the-revival-of-refshaleoen-in-copenhagen/
https://www.wsj.com/articles/the-unexpected-copenhagen-neighborhood-not-to-be-missed-1507213702
https://www.nytimes.com/2017/10/27/dining/amass-restaurant-copenhagen-matt-orlando.html
https://www.forbes.com/sites/christinaliao/2019/01/23/matt-orlando-noma-former-head-chef-opening-broaden-and-build-brewery/#5341f61b4f98
https://www.wired.co.uk/article/empirical-spirits-brewing-distilling
https://www.vice.com/en_in/article/kz53yz/refshaleoeen

