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Kære alle
Dette sker i Postbyen lige nu:
Kontorbygningen mod Bernstorffsgade
Danske Banks kommende hovedsæde, der ligger ud mod Bernstorffsgade, bliver
to sammenhængende bygninger på henholdsvis 5 og 9 etager. Ser man på
bygningerne fra Bernstorffsgade, er det bygningen til højre, der bliver 5 etager.
Denne har næsten nået sin fulde højde. Bygningen til venstre mangler tre etager,
før den når sin fulde højde. Råhuset for hele kontorbygningen står færdig i
foråret 2021.
Vi monterer facade
Ved det nordøstlige hjørne mod Tivoli er facadearbejderne opstartet. Snart vil
man derfor få et indblik i det kommende kontors udseende med murværk, glas
og aluminium.
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Anden etape af Postbyen er skudt i gang.
Næste etape af byggeriet i Postbyen er opstartet. Her opføres 4 tårne, der
består af bolig, hotel, restauranter, caféer. Endvidere opføres et kontorhus med
dagligvarebutik samt et sundhedshus.
Få et overblik over hele projektet på vores hjemmeside www.postbyen.dk, hvor
man tillige kan se vores nye film, der viser, hvordan Postbyen tager sig ud i 2024.
Det er entreprenørvirksomheden KPC, der står for opførelsen af alle bygninger i
anden etape.

Der er tale om i alt 92.000 m2 fordelt på 35.000 m2 til kontorhus, 32.000 m2 til
boliger, hotellejligheder og retail, samt 25.000 m2 til kælder og teknik.
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CG Jensen udfører alt betonarbejde for totalentreprenøren KPC
På anden etape af byggeriet er CG Jensen underentreprenør til
totalentreprenøren KPC og de står for udførelse af alt funderings- og
betonarbejde. I alt regner CG Jensen med, at der skal bruges 250.000
mandetimer, 7.000 tons armering, 40.000 kubikmeter beton og 11.000
betonelementer, før det fuldendte kvarter forventes at stå klar i 2024.
Bygningerne skal certificeres efter DGNB-standarden, så hele projektet på
Postbyen bliver bæredygtighedscertificeret.
Har du spørgsmål til det kommende bykvarter eller arbejdet på byggepladsen,
kan du kontakte os på info@postbyen.dk
Du kan som altid finde mere information om projektets faser og bykvarteret på
www.postbyen.dk
Venlig hilsen
Danica Pension

