KØDBYENS MASKINCENTRAL
Kødbyens Maskincentral hører under Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, nærmere bestemt Københavns Ejendomme og forestår
den daglige drift af Kødbyen.
Maskincentralen står for distribution af
centralvarme, varmt vand, koldt vand og
kulde via det centrale ammoniakanlæg
samt el til kuldeformål.
Maskincentralen vedligeholder bygningerne
udvendigt, gader/arealer samt teknik- og
kloaksystemer med pumper, elevatorer,
belysning af gader, arealer og opgange.
Derudover varetager Maskincentralen den generelle renholdelse af
fællesområder.
Maskincentralen drifter parkeringspladserne, som udlejes til Kødbyens
virksomheder.
Maskincentralen vedligeholder portene og overvåger Kødbyen med
videoovervågning.
Maskincentralen giver gerne gode råd samt skønsmæssige beregninger i
forbindelse med opførelse af kølerum mm. Maskincentralen står gerne til
rådighed med teknisk viden i forbindelse med ombygning samt ved
projektering af nye køle- og frostanlæg.
I det hele taget skal Maskincentralens ansatte tages med på råd og involveres i
alle beslutninger vedr. drift, vedligeholdelse, ombygninger eller ændringer på
både bygninger og udearealer.
Maskincentralen er stedet, hvor Kødbyens daglige ledelse holder til. Det er
herfra størstedelen af de daglige beslutninger vedrørende vedligehold samt
etablering af nye tiltag stammer fra.
Maskincentralen er også stedet, hvor et
topmoderne kuldeanlæg kører døgnet rundt
til glæde for lejerne. Det er også her, hvor
varmecentralen omformer spildvarme til ny
varme, der bruges til opvarmning af varmt
vand og centralvarme.

I maskincentralen kører de kæmpe kompressorer. Der er i dag seks
kompressorer og det er herfra kulden bliver leveret. Fra kompressorerne bliver
kulden sendt ud i et rørsystem i tunnellerne. Rørsystemet er ca. 600
kilometer langt, hvilket svarer til mere end en køretur fra Helsingør til Skagen
via Storebæltsbroen.
Under Kødbyen er der et ca. 4,2 kilometer langt tunnelsystem, der går på
kryds og tværs. Det er ikke for sjov, at der er lavet oversigtskort til
håndværkere og andre, der ikke er stedkendte, da det er meget let at fare vild
dernede.
Tunnellerne er ikke offentligt tilgængelige
og de håndværkere og lignende, der færdes
i tunnellerne, skal alle have et kort på sig,
så man i krisesituationer ved, hvor mange
der skal reddes i tilfælde af uheld.
Det er også derfor, at Maskincentralen
arbejder bag en lukket port. Alle besøgende
skal have en aftale med en
sikkerhedsgodkendt kontaktperson, som har ansvaret for gæsterne. Ring
derfor gerne i forvejen, hvis du har brug for at møde en person i
Maskincentralen.
Kødbyen er tilsluttet Københavns Brandvæsens alarmcentral, så der går
direkte besked til Brandvæsenet ved ammoniakudslip.
Kødbyens Maskincentral, Ingerslevsgade 56, 1705 København V

Vagttelefon: Tlf. 2675 2675 (kun hastesager)
Åbningstider
mandag - torsdag: 07:00 - 14:45
fredag: 07:00 - 11.45

