KØBENHAVNS NYE BYKVARTER

CARLSBERG BYEN
MERE KØBENHAVN

TIL KØBENHAVN

ET NYT
BYKVARTER
MED EN
GAMMEL SJÆL
Udviklingen af det nye bykvarter i hjertet af København – centralt placeret
mellem Vesterbro, Valby og Frederiksberg – er i fuld gang. I løbet af de
næste par år bliver den historiske bryggerigrund forvandlet til et nyt
kvarter, hvor moderne arkitektur spiller sammen med de mange bevaringsværdige og fredede bygninger. København får et helt enestående, urbant
bykvarter med høje tårnhuse, grønne haver, smalle gader og åbne pladser,
som danner rammen om boliger, butikker, caféer, restauranter, kontorer
og uddannelses- og kulturinstitutioner.
Området er fire gange så stort som Tivoli, og det husede i over 160 år
landets største bryggeri. Med brygger Jacobsen og hans familie i centrum
var her et myldrende liv af mennesker, bryggerheste og tunge vogne med
øltønder. I dag har Carlsberg flyttet ølproduktionen, og den karakteristiske
duft af gærende humle er ikke længere et særkende for kvarteret, men
det emmer stadig af atmosfære og liv, og historien mærkes tydeligt.
Københavnere og turister fra ind- og udland studerer arkitekturen,
beundrer den fredede Elefantport og går tur i J.C. Jacobsens berømte
have. Og mange beboere er allerede flyttet ind i kvarteret.
Velkommen til Carlsberg Byen!

“Smalle gader, åbne pladser
og grønne områder – arkitekter
og byplanlæggere har haft
fokus på at skabe liv både
i og mellem husene.”
– Jens Nyhus, Adm. Direktør i Carlsberg Byen P/S

EN NY BY I BYEN:
VISIONEN BLIVER
TIL VIRKELIGHED
Byudviklingsplanen for Carlsberg Byen blev i 2009 kåret som verdens
bedste masterplan, blandt andet fordi den moderne arkitektur spiller
sammen med Carlsbergs kulturarv. I alt vil 15 % af Carlsberg Byen bestå
af fredede og bevaringsværdige bygninger, hvoraf de fleste transformeres
til moderne kontorer og hoteller eller udlægges til kulturelle formål. 50 %
af den samlede by vil bestå af boliger, mens 35 % bliver til erhverv.
Udviklingen af den historiske bryggerigrund er i fuld gang, og Carlsberg
Byen er allerede godt på vej til at blive et nyt, levende bykvarter.
“Det er en meget stor gave at få lov til at transformere en historisk industrigrund med en central placering, grønne haver, bevaringsværdige bygninger
og masser af sjæl og charme til et helt nyt bykvarter. Carlsberg Byen
bliver et mangfoldigt og levende kvarter for hele København med historie,
stemning og nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Her er allerede gang
i bylivet, et livligt studiemiljø og børn i daginstitutionerne. Her bliver
man glad for at bo.”
Jens Nyhus, Adm. Direktør i Carlsberg Byen P/S

HISTORIENS
VINGESUS

HELE DANMARKS
KULTURARV

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af den visionære brygger J.C. Jacobsen,
som dermed lagde grundstenen til en moderne dansk bryggerivirksomhed.
Jacob Christian (J.C.) Jacobsen (1811 - 1887) var født til at blive brygger.
Drevet af sin passion for øl og tidlige interesse i naturvidenskaben,
kastede han sig ud i en livslang rejse for at forbedre kvaliteten af øl.
J.C. Jacobsen blev oplært af sin far Christen Jacobsen (Nørkjær) i hans
bryggeri i Brolæggerstræde, og ved faderens død overtog han ansvaret
for bryggeriet. For at få mere plads og ikke mindst rent brygvand flyttede
han i 1847 bryggeriet fra Brolæggerstræde til Valby Bakke. Her var der
rigeligt med vand, for det løb ud af skrænten i forbindelse med anlægget
af jernbanen til Roskilde. Således grundlagde J.C. Jacobsen et industrielt
bryggeri, der blev opkaldt efter bryggeriets placering på et “bjerg” og hans
eneste søn Carl: Carlsberg.

Efter mere end 160 år som lukket industrigrund er området nu åbent
for offentligheden. Historien, bygningerne og kulturarven fra fortiden
som bryggeri er en væsentlig del af det, der gør bykvarteret specielt.
I Carlsberg Byen vil moderne arkitektur, som er tegnet af nogle af
Danmarks bedste arkitekter, stå side om side med områdets eksisterende
og historiske bygninger.

I 1882 starter sønnen Carl Jacobsen sit eget bryggeri under navnet
Ny Carlsberg på samme grund som faderens Carlsberg. I de følgende
år indfører Carl en række nye teknikker for ølbrygning, og på blot 10
år overstiger Ny Carlsberg Gamle Carlsbergs ølsalg. I 1906 samles Ny
og Gamle Carlsberg og bliver til det Carlsberg, vi kender i dag.

Mange af de gamle bygninger, gader og pladser i Carlsberg Byen fortæller
bryggeri- og danmarkshistorie. Du kan f.eks. gå tur i Flaskegade og
Kuskenes Gade, og Johanne Møllers Passage er opkaldt efter den kvindelige
medarbejder, der var ansat på bryggeriet i længst tid: hele 65 år.
Nytænkning, kvalitet og respekten for det gode byggeri er hjørnestenene
i det bryggeri, som bryggerfamilien i sin tid grundlagde. Det er det samme
stærke fundament, som Carlsberg Byen bygger videre på. I 2024 står
Carlsberg Byen færdigt som et levende bykvarter, hvor tusindvis af
mennesker vil bo, arbejde og studere.

“Det er et vigtigt led i vores strategi
at skabe en moderne infrastruktur,
hvor parkering fortrinsvis foregår under
jorden, så vi skaber plads til byliv, grønne
områder og bløde trafikanter over jorden.”
– Jens Nyhus, Adm. Direktør i Carlsberg Byen P/S

ALLE VEJE
FØRER TIL …
Carlsberg Byen ligger centralt placeret mellem hippe Vesterbro, charmerende
Frederiksberg og hyggelige Valby, og det er hurtigt og nemt at komme
til og fra bykvarteret uanset hvilken transportform du foretrækker.
Carlsberg Byen ligger blot 2 km fra Rådhuspladsen, og det tager 5 minutter
med tog fra Hovedbanegården til den nye Carlsberg Station og 15 minutter
fra lufthavnen. Den nye lokale metrostation, Enghave Plads Station, ligger
kun 5 minutters gang fra Carlsberg Byen. Det tager ikke mange minutter
mere, hvis du er på cykel, og cyklisterne har gode vilkår med mange stier
og overdækket parkering i kvarteret.
Har du bil, er Carlsberg Byen godt forbundet med Københavns øvrige
bydele, og det er nemt at finde parkering. Her kommer ca. 3.000
p-pladser, heraf de fleste under jorden. Det giver god plads i gadeplan til
de mange cyklister og gående, der har deres daglige gang i bykvarteret.

CARLSBERG BYEN
I TAL
5.000 – 6.000
beboere

12.000

job inkl. ansatte i Carlsberg

10.000

studerende på Københavns Professionshøjskole

1.000

elever på Europaskolen

30-40

caféer & restauranter

Hotel Ottilia tiltrækker

70.000
gæster om året

9 tårne

2 grønne parker
23 urbane byrum
3.000

Ca.
parkeringspladser – primært under jorden

BYRUM
OG GRØNNE
OMRÅDER
I Carlsberg Byen finder du en unik kombination af grønne, rekreative
områder og et bykvarter med et levende byliv. Bykvarteret gemmer
på intet mindre end 25 byrum og haver, som beboere og besøgende kan
have glæde af, når de færdes i området. Byrummene er ikke skabt ved et
tilfælde, men er nøje planlagt for at give plads til livet mellem bygningerne
og give dig den bedste oplevelse, når du færdes her. Det er nemlig jer, der
bor, arbejder og studerer her, der giver liv til kvarteret.
Rundt omkring på de mange pladser vil et mangfoldigt kultur- og bymiljø
udfolde sig, når mennesker mødes på åbne pladser og i grønne haver
med plads til leg, boldspil og afslapning. Her kan man mødes over en øl
med vennerne eller nyde en kop kaffe på en af caféerne i solen, imens
børnene leger på pladsen.
Den største plads er Bryggernes Plads, der allerede nu er et populært
samlingssted i hjertet af Carlsberg Byen med hyggelige stunder og udsigt
til historisk arkitektur til alle sider. En anden af de fine pladser er
Bag Elefanterne, hvis plateauer står i kontrast til bryggeriets gamle,
skulpturelle tanke.
De to haver i Carlsberg Byen, J.C. Jacobsens Have og Carls Have, er byens
grønne oaser med høje trætoppe, smukke blomster og skjulte kroge. Her
kan du holde en grøn tænkepause og nyde en stille stund under de høje
trætoppe, samtidig med at du er midt i byen.

“Arkitekter og byplanlæggere har
fokuseret på at skabe liv - både i
og mellem husene, og kvarteret
bliver endnu grønnere end før.”
– Jens Nyhus, Adm. Direktør i Carlsberg Byen

“Det ligger i Carlsberg Byens
DNA at være generøs ved beboerne.
På fem minutter finder man frirummet
til at spille bold eller læse i
skyggen af et træ.”
– Christian Cold, indehaver af Entasis

MODERNE HJEM
MIDT I BYEN
I Carlsberg Byen bygger vi nye, flotte boliger frem til 2024 i hjertet
af København. Bykvarteret tilbyder en bred palette af boligtyper, og
de mange lejligheder varierer i størrelser fra 1-7 værelser i ét eller
flere plan.
Her kan du både få mindre lejligheder med altaner, større eksklusive
penthouselejligheder med tagterrasse samt flotte, lyse lejligheder i et
af de ni tårne med fantastisk udsigt over København. Alle boligerne
i Carlsberg Byen er lyse med gode planløsninger, og her er skønne,
grønne gårdmiljøer. Ikke mindst bliver boligerne en naturlig del af et
levende bymiljø med en unik historie og central beliggenhed.
På carlsbergbyen.dk kan du se visualiseringer, plantegninger og kort over
de mange projektboliger, der opføres i Carlsberg Byen.

PROJEKTBOLIGER
Når du køber en bolig i Københavns
nye bykvarter, vil det ofte være en
projektbolig, hvor boligen er under
opførelse ved købstidspunktet. Da
du er den allerførste beboer, der flytter
ind, har du mulighed for at have
indflydelse på din kommende bolig,
hvis du er med tidligt i processen. Og
så er en af de helt store fordele ved
projektbyggeri, at boligen har lav
vedligeholdelse og lavt forbrug.

TÆT PÅ ALT DET,
DU BRUGER
BYEN TIL
Caféer, butikker og kontorer vil være en helt naturlig del af bykvarterets
DNA, når Carlsberg Byen står færdig. Området er nemlig lavet efter en
helhedsplan, der sikrer, at erhvervsliv, butikker, kultur og institutioner
blander sig med de 3.100 boliger i området. Carlsberg Byen bliver rig på
butiksliv og spisesteder. De første butikker i Carlsberg Byen har slået
dørene op til glæde for beboere, naboer og københavnerne, og flere kommer
til i løbet af de kommende år.
De daglige indkøb kan klares i et af byens supermarkeder ved Carlsberg
Station eller på Købkes Plads. Det gode brød, kaffen og blomsterne
finder du i campus-områdets små forretninger, og der er endnu flere
butikker på vej rundt omkring i kvarteret. Du finder også flere caféer og
restauranter her i kvarteret, nogle med hyggelig udeservering.
Se de spændende forretninger, du skal give et besøg i nabolaget på
carlsbergbyen.dk/butikker
Ønsker du at drive forretning i Carlsberg Byen?
Besøg carlsbergbyen.dk/erhverv

“Man kan se på bygningerne, at Carlsberg
altid har været tæt knyttet til kulturen.
Det bliver bydelen også fremover.”
– Christian Cold, indehaver af Entasis

“Det er en meget
stor gave at få lov at
udvikle et helt nyt bykvarter.
Kombinere de historiske
bygninger, med nybyggeri
af høj arkitektonisk kvalitet
og samle det hele omkring
åbne pladser og grønne
åndehuller.”
– Jens Nyhus, Adm. Direktør i Carlsberg Byen P/S

DET LEVENDE
BYKVARTER
I Carlsberg Byen bygger vi nyt, og for os betyder det også at opbygge liv
mellem bygningerne. Her dyrkes kreativitet, kultur og interessante initiativer
for alle. Rundt omkring på pladserne, i haverne og i de gamle bygninger er
der året rundt spændende og hyggelige arrangementer for hele familien.
Den gamle bryggerigrund er i gang med en stor forvandling til et levende
område, hvor københavnere og andre besøgende kan hænge ud, gå
til koncerter og se på kunst, og i de varme sommermåneder vil det urbane
liv blomstre på alle byens pladser. Det nye bykvarter tilbyder lokale og
besøgende hele 23 byrum og 2 grønne parker, som er åben for alle.
Tag et kig i eventkalenderen og kom forbi de spændende aktiviteter, vi
har på programmet hele året rundt. Hold dig opdateret via eventkalenderen på
carlsbergbyen.dk/byliv/events

DAGINSTITUTIONER,
SKOLER OG
UDDANNELSER
I Carlsberg Byen vil der både være daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner.
Bag Elefanterne er vuggestue og børnehave for 118 glade børn i et
bevaringsværdigt hus fra 1860, og i Børnehuset Molevitten er der plads
til 24 vuggestue- og 50 børnehavebørn. Flere institutioner forventes
at komme til, efterhånden som bykvarteret bliver udviklet.
Kvarterets skolebørn har flere folkeskoler at vælge imellem, og den
internationale Europaskole flyttede ind i helt nye lokaler i Carlsberg Byen
i 2018, hvor over 1000 elever og 100 lærere har deres daglige gang.
Europaskolen ligger centralt i Carlsberg Byen på Ny Carlsberg Vej med
den fredede Lagerkælder 3 og Dipylonporten som de nærmeste naboer.
Kompetencer og faglige horisonter bliver udvidet på Campus Carlsberg,
hvor Professionshøjskolen UCC er flyttet ind på Humletorvet lige ved
siden af Carlsberg Station. Her har omkring 10.000 studerende og 800
medarbejdere deres daglige gang. Med et samlet campus i Carlsberg Byen
har de studerende foruden moderne undervisningsfaciliteter også fået et
studiemiljø, der inviterer til et stærk fagligt og socialt fællesskab.

OM CARLSBERG
BYEN P/S
I 2006 besluttede Carlsberg-bryggerierne, at ølproduktionen skulle flyttes
væk fra Carlsberg-grunden, og grunden blev åbnet op for offentligheden
til glæde for mange nysgerrige besøgende i 2009. En international
arkitekturkonkurrence om at udvikle de gamle industriarealer til et nyt
kvarter blev vundet af Entasis Architects, og i 2012 blev udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S stiftet, som har til opgave at transformere
området til Københavns nye, levende bykvarter.
Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S udvikler indtil 2024 Carlsberg
Byen på den gamle bryggerigrund, hvor det primære mål er at skabe
et levende bykvarter, der er en aktiv del af det københavnske byliv.
Byen skal bestå af en velbalanceret blanding af boliger, urbane pladser,
kultur, uddannelsesinstitutioner, butikker og erhverv.
FAKTA
Udviklingsselskabet
Carlsberg Byen P/S er
ejet af Carlsberg (25 %)
og pensionsselskaberne:
PFA (30 %), Pensam (22,5 %)
og TopDanmark (22,5 %).

Udviklingsselskabet bag Carlsberg Byen består af cirka 50 medarbejdere,
der arbejder for, at bykvarteret kommer til at leve op til visionerne for
området. I Carlsberg Byen P/S arbejder folk fra mange forskellige faggrupper
tæt sammen: boligrådgivere, erhvervsmæglere, arkitekter, økonomer,
jurister, eventmagere, kommunikatører, driftsfolk og ikke mindst udviklingsog projektchefer, der sørger for, at byggerierne og området skrider
frem efter planen.

BOLIGER I
CARLSBERG BYEN

DAHLERUPS TÅRN
Dahlerups Tårn ligger omkranset af
historiske bygninger og ud til livlige
Ottilia Jacobsens Plads. Her får I en
spektakulær udsigt, uanset hvilken
bolig I vælger. Boligerne ligger fra 4. til
23. sal, med 2-5 værelser i størrelser
fra 53-122 m² - alle med enten altan,
tagterrasse eller fransk altan.

Vi har mange boliger til salg i Carlsberg Byen og der er hele tiden flere
spændende projekter på vej. Se alle nuværende på carlsbergbyen.dk/sog,
og hold øje med kommede projekter på carlsbergbyen.dk

CARLSBERG BYEN
KØBERKARTOTEK
Skriv dig op i vores Køberkartotek
- så er du blandt de første, der får
besked, når der sættes nye boliger
til salg.
Tilmeld dig på
Carlsbergbyen.dk/koberkartotek

Dahlerups Tårn

BOHRS TÅRN
Ved foden af Bohrs Tårn er et blomstrende byliv med caféer og butikker, og
i tårnets baghave finder du et af de
lokale, grønne åndehuller: Den populære
J.C. Jacobsens historiske have. Tager
du elevatoren op i de imponerende
lejligheder på 139 - 191 m², får du stilhed,
lys og en udsigt, der aldrig ender.

Tuxens Tårn

Fristrup Hus

BRYGMESTER HUS
Bo i Brygmester Hus i det rolige område
mod Valby, hvor hovedparten af boligerne
er velegnede til børnefamilier, men her
er alt fra 2-6 værelser med altan, fransk
altan, tagterrasse eller have/terrasse.
Derudover har ejendommen en fælles
tagterrasse, hvor I kan nyde sommerdagene sammen.

Brygmester Hus

Caroline Hus

TUXENS TÅRN
I det grønne og familievenlige hjørne
af Carlsberg Byen, på grænsen til
Frederiksberg, opføres Tuxens Tårn.
Alle lejlighederne, der varierer fra 2-5
værelser, byder på en komplet storslået
udsigt. Desuden får I en hyggelig, grøn
gård, hvorfra I kan gå ud i historiske
Kammas Have eller Thorvald Bindesbølls
Plads.

FRISTRUP HUS
Her bor I lige ved Frederiksberg, med
en grøn gård, Kammas Have og Halmlageret som nærmeste naboer. Hovedparten af lejlighederne er velegnede til
børnefamilier: 4-7 værelser, op til 174 m2
og altan(er), men ejendommen rummer
også mindre boliger og penthouselejligheder med egen tagterrasse.

ADMINISTRATIONSBYGNINGEN
I den historiske Administrationsbygningen
kommer nu 32 1-2-værelses lejligheder
– mange med altan. Dele af den bevaringsværdige bygning bliver forvandlet til et
hyggeligt fælleshus for alle Carlsberg
Byens, mens 2. sal og loftrum transformeres til boliger. Den fælles tagterrasse bliver et skønt samlingspunkt.

Bohrs Tårn

DJØRUP HUS
Djørup Hus ligger direkte ud til en af
kvarterets mest centrale pladser,
Kildepladsen, og I kan flytte ind på 1.-5.
sal med 56-95 m². Alle boligerne er
optimerede, og uanset om du er på
udkig efter en 2-, 3-, 4- eller 5værelses, får I gode planløsninger
og altan. På 5. sal er der penthouselejligheder med private tagterrasser.

Djørup Hus

CAROLINE HUS
Her bor I omkranset af historiske
bygninger, Carl Jacobsens Have, Ottilia
Jacobsens Plads og Bryggernes Plads.
De fleste lejligheder er indrettet med
fokus på et godt familieliv: 3-5 værelser,
gode fællesrum og altan/terrasse.
Ejendommen rummer også 1- og
2-værelses- samt store penthouselejligheder.

Administrationsbygningen

MINERALVANDSFABRIKKEN
Selv om alle Carlsberg Byens fredede
bygninger får nyt liv, er der kun én
af dem, der også bliver indrettet til
beboelse: Mineralvandsfabrikken fra
1920’erne. 20 luksuriøse boliger i to plan
på toppen af en smuk, nyrenoveret
industriejendom – på én gang intimt og
råt, og helt uden sammenligning.

MINERALVANDSHUSET
Mineralvandshuset ligger midt i det
historiske centrum af Carlsberg Byen
med karakteristiske naboer som
Mineralvandsfabrikken, De Hængende
Haver, Kedelhallen samt J.C. Jacobsens
Have. Her kommer 49 boliger med både
mindre 2-værelses lejligheder, familieboliger, penthouselejligheder og atelierboliger.

Mineralvandshuset

Mineralvandsfabrikken

OPLEV
BOLIGERNE
I Carlsberg Byen har vi vores egne boligrådgivere, som altid står klar til
at hjælpe med at finde lige præcis den bolig, der passer til dig. Vores
boligrådgivere har en dybdegående viden omkring lejlighederne,
ejendommene og bykvarteret. Det bruger vi til at hjælpe dig trygt igennem
alle faser af boligkøbet - fra du møder os første gang, til du har købt en
bolig og står med nøglerne i hånden.
Uanset om du er boligsøgende eller blot nysgerrig, er du velkommen til
at komme forbi butikken eller vores showroom og høre om nuværende
eller kommende boligprojekter.

SE MERE PÅ
CARLSBERGBYEN.DK
På Carlsberg Byens hjemmeside finder
du et overskueligt 3D-kort, hvor du kan
opleve alle boligerne, vi har til salg i
Carlsberg Byen.
Her finder du lejlighedernes præcise
placering og boligplaner for alle
lejligheder.

Se de mange muligheder på Carlsbergbyen.dk

Carlsberg Byen Boligsalg
+45 22 55 17 99
boligsalg@carlsbergbyen.dk
Carlsbergbyen.dk
Hver søndag inviterer vi til åbent hus i vores showroom kl. 13.00 - 15.00 i
den gamle Maskincentral, hvor vores boligrådgivere står klar til at besvare
dine spørgsmål om alle boligerne i Carlsberg Byen.
Vil du dykke helt ned i bykvarteret, har du mulighed for at prøve vores virtual
reality eller klikke dig rundt i det interaktive kort over Carlsberg Byen.
Vi glæder os til at se dig!
Find nærmere information om adresser og tider på
www.carlsbergbyen.dk/sog/aabent-hus

BOLIGPROJEKTER
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24. ADMINISTRATIONSBYGNINGEN
De nederste etager af den gamle Administrationsbygning
vil fungere som fælleshus for hele Carlsberg Byen. Øverst i
bygningen kommer 32 ungdomsboliger (1-2 vær.), som sælges
som ejerboliger. Bygningen vil blive gennemrenoveret og tilbygget
med orangeri.
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23. GRØNLUNDS TÅRN
Vil bestå af ca. 45 boliger samt erhverv i bunden.
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22. KJELDAHL HUS, FORCHHAMMER HUS OG VOGELIUS TÅRN.
Her vil skyde ca. 216 boliger op i alle størrelser til unge såvel som
ældre. Her vil desuden komme et tårnhus på 80 m med forretninger
og erhverv i bunden. Salgsstart fra efteråret 2020.

Se alle boligerne på Carlsbergbyen.dk
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26. BOHRS TÅRN - INDFLYTNINGSKLAR
I Bohrs Tårn får du store, åbne rum og en udsigt, der aldrig ender.
Boliger fra 139-191 m² og 2-5 værelser. I de imponerende lejligheder
får du stilhed, masser af lys og en udsigt, der er noget, ud over det
sædvanlige. Ejendommen ligger lige ved de livlige pladser: Tapperitorvet og Humletorvet og den gamle J.C. Jacobsens Have.
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17. BRYGMESTER HUS
I det rolige hjørnet og omkranset af fredede bygninger, kommer
der 54 boliger i Brygmester Hus med boliger fra 2-6 værelser og
fra 46-131 m2. Boligerne er velgnet til børnefamilier med den rolige
gård, få minutter til J.C. Jacobsens Have og en legeplads som
nærmeste nabo.
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21. MINERALVANDSFABRIKKEN
Den fredede bygning vil blive transformeret til 20 eksklusive
boliger på toppen af ejendommen og erhverv i de nederste
etager. Forventes i salg medio 2020.

25. HUMLEHUSET - UDSOLGT
Humlehuset rummer 32 toværelses lejligheder på mellem 46-68
m². Bygningen ligger ud til Humletorvet, hvor butikker, caféer og de
studerende fra UCC på hver deres måde tilfører liv til området.
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9. SCHERFIG HUS - UDSOLGT
Scherfig Hus er en karré af ni farverige byhuse samlet omkring en

16. CAROLINE HUS
I Caroline Hus kommer 80 boliger fra 39 - 159 m² og 1-6 værelser.
Her kommer bl.a. supereksklusive familieboliger med udsigt over
Johanne Møllers Passage og Carl Jacobsens Have med store,
brugbare altaner og aftensol. .
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8. RAHBEK HUS II - UDSOLGT
Hvis I har børn, bliver Rahbek Hus II et dejligt sted at bo med
både grønne områder og Thorvald Bindesbølls Plads. Lejlighederne
i Rahbek Hus II varierer fra 52-157 m2, fordelt på 2-6 værelser med
fokus på at udnytte pladsen. De tre rækkehuse har hver to haver
og en tagterrasse.

15. DAHLERUPS TÅRN
Dahlerups Tårn bliver 80 m højt med 100 boliger. Der vil være
2-6 værelses lejligheder i størrelser fra 53 m2. Tårnet er placeret
direkte ud til Carl Jacobsens Have, med udsigt til Søndermarken,
Carlsberg laboratoriet og Frederiksberg.

RAHBEK HUS II

KOMMENDE, IGANGVÆRENDE & OPFØRTE EJENDOMME

ML

7. RAHBEK HUS - UDSOLGT
Boligerne i Rahbek Hus varierer i størrelser og udformning fra
81– 170 m2 fordelt på 2-4 værelser, og der er både den mindre
hyggelige 2’er til parret og den rummelige femværelses familiebolig
– og selvfølgelig alt det midt imellem.

14. STILLING HUS, HØFFDINGS TÅRN OG BRANDSTRUP HUS
Her kommer et 100 m højt tårn og en større ejendom bestående
af almene boliger og ejerboliger. Forventes i salg efter 2022/2023.
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6. BINDESBØLL HUS - UDSOLGT
Både boligerne og beliggenheden er unik og spækket med historie
og sjæl i Bindesbøll Hus. Mod nord ligger Rahbeks Allé, mens
Constantin Hansens Gade bugter sig ned gennem Carlsberg Byen
og inviterer til masser af liv og leg mod syd.

13. VILHELM HUS OG BECKMANNS TÅRN
Vil bestå af boliger og erhverv. Forventes i salg efter 2022/2023.
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5. HEIBERG HUSE - UDSOLGT
Heiberg Huse er to smukke bygninger med fælles arkitektoniske
træk, der rummer i alt 30 boliger fra 2-4 værelser på 80-179 m²
med en sublim beliggenhed klos op ad Rahbeks Allé og alle har
enten forhave, terrasse eller altan.

12. THEODORA HUS - UDSOLGT
Du kan ikke bo mere centralt i Carlsberg Byen i Theodora Hus,
hvor caféer, butikker og grønne områder og historiske bygninger
findes lige uden for døren. Theodora Hus består af 58 lejligheder
og fås i størrelser fra 57 til 183 m2 og mellem 2-7 værelser med
en hyggelig og grøn fællesgård. Boligerne er klar til indflytning.
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4. TUXENS TÅRN
Tuxens Tårn vil bestå af 45 boliger på ca. 2-6 værelser med placering
i den rolige ende af Carlsberg Byen ved siden af Halmlageret og
som nabo til Frederiksberg og Kammas Have.

20. MINERALVANDSHUSET
Mineralvandshuset vil bestå af 49 lejligheder fra 59-135 m².
Flere af lejlighederne vil være beliggende direkte ud mod J.C.
Jacobsens Have og op mod den gamle, smukke Mineralvandsfabrik. I stueetagen kommer der butikker og café..
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11. KRØYER HUS - UDSOLGT
I Krøyer Hus, placeret på grænsen af det gamle Vesterbro og det
nye bykvarter, er der 91 lejligheder og 14 rækkehuse samt en stor,
grøn oase med fodboldbane og legeplads i baghaven og en række
butikker og børnehave i ejendommens stueetage.

BØ

3. FRISTRUP HUS
Her vil blive ca. 135 boliger i størrelserne fra 1-7 værelser. Ejendommen
har en fantastisk beliggenhed lige ud til Kammas Have i det rolige
hjørne af Carlsberg Byen ud mod Halmlageret og Thorvald Bindesbølls
Plads.

19. PASTEURS TÅRN
Ejendommen har beliggenhed direkte ud til J.C. Jacobsens Have,
Kridttårnet og eksisterende gamle, fredede bygninger. Her kommer
desuden et fantastisk gårdrum. Pasteurs Tårn bliver et 120 m højt
tårn med altaner og cafémiljø i stueetagen. Her vil være 172 boliger
i alle størrelser.

HEIBERG HUSE
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2. OTTILIA HUS - UDSOLGT
Ottilia Hus tilbyder alt fra hyggelige 2-værelses lejligheder til
rummelige og eksklusive familieboliger alle med altan eller terrasse.
Ejendommen ligger ud til byrummet Bag Elefanterne, som byder
på café i stueetagen og udsigt til den fredede Seksløberen.

10. KØBKE HUS - UDSOLGT
Købke Hus ligger i Carlsberg Byens nordøstlige hjørne, hvor treetagers rækkehuse vender ud mod Humleby, og lejlighederne mod
Købkes Plads, som er et af områdets helt centrale mødesteder.
Nabolaget omkring Købke Hus byder på rekreative byrum og
hyggelige grønne områder.

18. ROTHE HUS & BØNNECKE HUS
I Bønecke Hus kommer ca. 120 lejligheder og i Rothe Hus ca. 65
lejligheder. Vil bestå af både boliger og erhverv.

ES

åben gårdhave. Her kan I nyde en kop kaffe, mens børnene leger,
og der er ikke langt til legeplads og boldbane. De historiske rækkehuse i Humleby er Scherfig Hus’ nærmeste nabo, og på modsatte
side folder det nye bykvarter sig ud.
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1. JACOBSEN HUS - UDSOLGT
Jacobsen Hus er opkaldt efter den familie, der grundlagde Danmarks
største bryggeri og er placeret på toppen af Carlsberg med udsigt
til både Søndermarken og den gamle bryggerigrund med fredede
bygninger og Elefantporten lige uden for døren.
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“Respekten for det gode byggeri, nysgerrigheden for
videnskaberne og åbenheden over for kultur og kulturer.
Det er det fundament, vi bygger videre på her i Carlsberg Byen.
Et nyt kvarter med egne butikker, nul bil-os, parker, kulturliv,
metro, s-tog, byrum og bænke. Et kvarter, der gør
København til endnu mere København.”

MERE KØBENHAVN

TIL KØBENHAVN

