
Reference: Centralpostbygningen skal transformeres til hotel
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Den ikoniske postbygning får ny funktion som hotel
Centralpostbygningen er opført som hovedsæde for Post- og 
Telegrafvæsenet i 1912 med en central placering i København, 
omkranset af gaderne Tietgensgade, Bernstorffsgade, 
jernbaneterrænet på Vesterbro og nær Københavns 
Hovedbanegård. Centralpostbygningen er opført i en fransk 
inspireret nybarok stil og tegnet af DSB-arkitekten Heinrich 
Wenck, som også tegnede Københavns Hovedbanegård. 
Centralpostbygningen er opført i perioden 1909–1912, og blev 
indviet den 22. september 1912. Da de indre dele af bygningen 
er ombygget i flere omgange, har den ikke kunnet fredes, men 
har høj bevaringsværdi. 

Den historiske bygning står nu overfor et nyt kapitel, idet de 
25.400m2 forvandles til et luksushotel med plads til omkring 
400 værelser. Posthotellet bliver et fritstående hotel på linje 
med for eksempel Hotel Skt. Petri i Indre By og vil henvende 
sig til kvalitetsbevidste forretningsgæster og turister. Hotellet 
får omkring 400 værelser fordelt på fem etager, og gæsterne 
vil have adgang til både konferencefaciliteter, wellness og fem 
forskellige restaurant- og barkoncepter. Projektet skal afleveres 
til bygherren med udgangen af 2019. 

Nyt kvarter i byen
Hotellet bliver en del af et nyt kvarter i byen, kaldet 
Postgrunden med Københavns Hovedbanegård og vandet som 
nabo. Området skal bindes sammen i en ny grøn forbindelse 

af cykelstrøg, åbne pladser, gangbroer og taghaver – fra 
København H og langs vandet til Dybbølsbro. Bygningsmæssigt 
vil Københavns nye kvarter blive en blanding af erhverv, boliger 
og ikke mindst hotel. 

AB Clausens rolle
Når det store byggeprojekt er færdigt og den ikoniske 
Postcentral er transformeret til et af Danmarks største 
hoteller, har AB Clausen bidraget i form af, at løfte ansvaret for 
konstruktionsarbejdet i renoveringen af den historiske bygning. 
Projekteringen omfatter alt fra en indledende koncept 
fastlæggelse af alle fremtidige bærende konstrukioner. 
Herefter hovedprojekt indeholdende projektgrundlag, statiske 
beregninger, konstrutionsplaner og detaljer, konstruktiv 
nedrivning, midlertidig afstivning samt ingeniørprojekter 
koordineret med igangværende arbejder på nabogrunden.
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Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi for byggeprojektet 
i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer leverance af optimerede byggebare løsninger.
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