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Dette sker i Postbyen lige nu:
DSB og Danica er gået sammen om at fuldende Postbyen
DSB Ejendomsudvikling og Danica Pension har indgået aftale om at udvikle
Carsten Niebuhrs Gade 10, som udgør ca. 25.000 etagemeter byggeri. Byggeriet
vil blive bæredygtighedscertificeret.
Planen er, at det nye område kommer til at huse almene boliger,
studieboliger/lejeboliger samt erhverv, hvorved projektet vil være både socialt
og klimamæssigt bæredygtigt. Området kommer til at færdiggøre Postbyen i
Københavns centrum.

Nyhedsbrev om Postbyen
I den kommende tid vil Danica Pension og DSB omhyggeligt projektere området,
udvælge rådgivere og søge relevante tilladelser. Den forventede byggestart er
2024, og det forventes, at området står helt færdig i 2027.
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Danske Banks hovedsæde mod Bernstorffsgade
De to bygninger tager form. Råhus mangler meget lidt, og montering af øverste
tilbagetrukne etage pågår. Opmuring og montering af stål og vinduer begynder
at give et indtryk af de endelige bygningers udseende.
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Over bygningerne ses kæmpe stålbjælker og gitterspær hejst på plads, som
danner rammen over de flotte atriummer og gangbroer inde i bygningen samt
tagkonstruktionen. Dette udføres af Give Steel, som i alt monterer 3095 tons stål
i de to bygninger.

Indvendigt i bygningerne begynder
rum og trapper at tage form og et
mylder af installationer monteres.
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Tårne og kontorhuset ”The Stamp” mod Carsten Niebuhrs gade
Den næste måned bliver en spændende måned. Arbejdet med etablering af
mange forskellige pæle pågår, og danner fundament til de kommende bygninger.
Den første kran ankommer til pladsen i starten af marts. Kranen kommer i flere
stykker og rejses på pladsen. I alt vil 5 kraner skyde op på dette område, og
sammen med de 7 kraner på byggeriet af Danske Banks hovedsæde, bliver det et
flot syn fra mange vinkler i byen. Kranerne forhøjes i takt med, at bygningerne
monteres, og den højeste vil, i sidste fase, have en top på 141 m over
bundpladen.

Samtidig påbegyndes støbning af bundpladen, og til det skal der bruges 9.000 m3
beton.
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

