
Kongeegen A/S     Lyngebækgårds Alle 4, 2990 Nivå     t 4810 4080     kongeegen@kongeegen.dk     kongeegen.dk  

Tre Pakhuse på Dampfærgevej, 2100 København Ø
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Udsigt over havnebassin, tæt på Langelinie og Kastellet 
og i gåafstand til Østerport Station. 

De 3 markante ejendomme er beliggende på 
samme matrikel: 

• Pakhus 11, Dampfærgevej 2
• Pakhus 12, Dampfærgevej 8-10 
• Ejendommen Dampfærgevej 7-9
 
Ejendommene
Bygningerne, der er opført omkring 1910, blev 
oprindelig opført som internationalt manufaktur-
lager, smedje og elektricitetsværk. I dag rummer 
bygningerne moder-ne rustikke kontorer, udstil-
lingslokaler samt et kultur- og eventcenter. 

Kontorlokalerne er udviklet med respekt for den 
oprindelige ”New Yorker” pakhus-stil med højt til 
loftet, bærende jernsøjler, store vinduer, gamle 
vareelevatorer og lyse trægulve. 

I direkte tilknytning til ejendommene er udlagt et 
større areal til parkering for ejendommenes lejere 
og gæster.

Området
Området har i gennem de senere år gennemgået en 
markant forvandling og er i dag et af Københavns 
mest eftertragtede og eksklusive områder, både når 
det gælder kontorer og bolig. 
 

 
Tre Pakhuse beliggende på Dampfærgevej
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Dampfærgevej 7-9

1.221 m² bageri og  
kontor. 
 
Stueetagen og dele af første salen blev 
for få år siden ombygget og indrettet 
til et moderne bageri, med tilhørende 
forretning, af Lagkagehuset. De øvrige 
arealer på første og anden sal er primært 
indrettet med kontorer og udlejet i mindre 
enheder.  
Ejendommen er endnu ikke færdigud-
viklet og der skønnes at være en væsen-
tlig lejereserve i ejendommen.Ejendom-
men er erklæret bevaringsværdig.

Pakhus 11

1.898 m² kulturhus, kontorer og 
varmecentral.

Pakhus 11 og de omkringliggende byg-
ninger, smedjen og
varmecentralen, er alle fredede. Ca. 
1.300 m² i Pakhus 11 er udlejet. De ledige 
lokaler, der skal renoveres inden udlejn-
ing, forventes udlejet til kontor,  
galleri eller evt. restaurant.  

Pakhus 12
 
10.073 m² udstilling  
og kontor. 
 
Stueetagen er udlejet til restaurant, 
eventcenter og udstilling /showroom. 
Første til femte sal er indrettet med 
kontorlejemål i forskellige størrelser. Ejen-
dommen er erklæret bevaringsværdig.

De tre pakhuse blev i 2014 solgt til Jeudan.
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