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Kære alle
Så er der nyt om Postbyen:
Københavns nye, bilfri bydel er trådt et skridt nærmere at stå klar
Postbyen bliver en fuldkommen bilfri bydel – en oase med rum til fællesskab og
oplevelser. Det har derfor været af stor betydning for Danica Pension, der
udvikler bydelen, at skabe gode muligheder for at sætte bilen fra sig, når man
ankommer til kvarteret, og der er nu indgået en aftale mellem Postbyen og
Apcoa om drift af områdets parkeringskælder – hvilket betyder, at Postbyen er
trådt et skridt nærmere ibrugtagelse.
Gode parkeringsforhold skaber bilfri bydel
Når området står færdigt i 2024, vil Postbyens tårne rejse sig højt over
parkeringskælderen, der netop har fundet sin driftsadministrator i Apcoa.
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Parkeringskælderen i Postbyen ligger tæt på offentlig transport og kommer til at
have et areal på ca. 42.000 m2 fordelt på 3 niveauer, og vil omfatte knap
1000 parkeringspladser. Den vil være delvist offentligt tilgængelig, så både
besøgende og faste brugere af området har god adgang til parkering.

Postbyen bliver en oase i byen – et grønt, bilfrit rum med plads til oplevelser, leg
og afslapning side om side med et stort udvalg af caféer, restauranter og
butikker.
Københavns nye tårne rejser sig
På byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård er bygningerne begyndt at
skyde op over både baneterrænet og de omkringliggende gader, og snart
forhøjes byggepladsens kraner til en tophøjde på 141,5 meter, der skal hjælpe
med opførelsen af de to højeste tårne. Tårnene vil rejse sig henholdsvis 106,5
meter og 84,5 meter over jorden, når de står færdige, hvilket forventes at ske i
2025.
Det nye kvarter vil byde på arkitektur i international topklasse og huse et levende
byområde med familieboliger, almennyttige boliger og hotellejligheder, samt et
dynamisk erhvervsliv. Restaurationsliv og detailhandel med høj standard vil
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bidrage til aktivitet på alle tider af døgnet. Det anslås, at 5.500 mennesker vil
finde deres arbejdsplads i Postbyen, når den står færdig, mens 20.000 dagligt vil
besøge området.

Postbyen bliver et levende bykvarter med grønne, bilfri rum, der indbyder til
oplevelse, leg og afslapning side om side med det ambitiøse arbejdsliv. I bydelen
opløses grænsen mellem arbejde og fritid, og udover kontorer og boliger vil du
finde et stort udvalg af cafeer, restauranter og butikker. Postbyen bliver en bydel
med plads til mere af det vigtige i livet.
Skriv dig uforpligtende op til en bolig i Postbyen

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

