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Kære alle
Dette sker i Postbyen lige nu:
12.000 kvadratmeter vinduer bliver til Danske Banks nye facade
Danske Banks hovedsæde, som får sin primære facade mod Bernstorffsgade,
har taget form.
Lige nu bliver der arbejdet på facaden, hvor der er tale om montage af 12.000
kvadratmeter vinduespartier.
Omkring vinduespartierne er murere samtidig i gang med at opmure i alt
700.000 røde mursten, der kommer til at udgøre rammen om de store vinduer.
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Den samme type vinduespartier bliver brugt i gangbroen mellem de to
bygninger, der skaber et dobbelthøjt rum, som kommer til at stå let og
gennemsigtigt ud mod Bernstorffsgade.
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Fra byggematerialer til åbent atrium
Atrium, der kommer til at ligge midt i de to bygninger, er lige nu et stort stillads,
hvor en rød kran har indtaget hovedrollen midt i virvaret.
Så snart rummet er gjort færdig, bliver pladsen en skærende kontrast i forhold til
nu – her kommer nemlig til at være et stort åbent rum med ovenlys, der giver
dagslys til et åbent atrium i den store bygning og for kontorpladserne til
bankens handelsfolk i den mindre bygning.

Fuld produktion med flere kraner i gang
I løbet af de seneste par måneder er fire ud af de fem gule kraner kommet i
gang, ved siden af Danske Banks hovedsæde. Det har sat tempo på produktionen
af Posttårnene og kontorhuset "The Stamp", som ligger ud mod Carsten
Niebuhrs gade. Pæle til fundamenterne er færdige og lige nu bliver hele
byggegruben fyldt ud med en 0,8 - 1,5 meter tyk bundplade. Det betyder én ting
– nemlig at flere bygninger begynder at skyde op.
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Den første af de bygninger, der skyder til vejrs, er ”den lille bygning”, der er
placeret længst mod baneterrænnet - og som på sigt skal blive til Postbyens
sundhedshus. Her har man støbt de første kældervægge og går nu i gang med at
lægge dæk rundt omkring – så man får dannet den nederste kælderetage i
plinten.

The Stamp

Sundhedshuset

Sådan støber vi etager i beton
1.
2.
3.
4.

Vi sætter kældervæggens støbeform op
Vi støber vægge i formen
Vi løfter formen af og placerer den ved siden af betonvæggen
Vi monterer vægelementer i kernen af væggen

De fire billeder viser byggeprocessen af kældervægge. Det er en proces, der
gentager sig i lag. Dækket bliver støbt, støbeformen bliver på ny sat ovenpå med
en kran, hvorefter vi støber væggene på den næste etage.
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Har du spørgsmål til det kommende bykvarter eller arbejdet på byggepladsen,
kan du kontakte os på info@postbyen.dk
Du kan også finde mere information om projektets faser og om det nye bykvarter
på www.postbyen.dk.
Venlig hilsen
Danica Pension

