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Danske Bank flytter i nyt hovedsæde i 2023 

 

I 2023 flytter Danske Bank hovedsæde fra Holmens Kanal til et nyopført domicil på Postgrunden 

ved Københavns Hovedbanegård. Samtidig samler banken sine koncernfunktioner på to adresser i 

Storkøbenhavn.  

 

Det nye hovedsæde er en fortsættelse af de senere års strategi om at skabe en mere enkel, effektiv og 

kundefokuseret Danske Bank. 

 

”Med vores nye hovedsæde får vi nogle fysiske rammer, der understøtter vores ambition om at drive 

en moderne og innovativ virksomhed for både kunder og medarbejdere. Bygningen er skabt til at 

give gode kundeoplevelser og skabe optimale rammer for samarbejde og udnyttelse af de teknologi-

ske muligheder,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen. 

 

Samtidig med moderne og tidssvarende omgivelser for både medarbejdere og kunder, bliver bankens 

hovedsæde med placeringen på Postgrunden en del af et nyt område i hjertet af København.  

 

”Vi glæder os til at blive en aktiv del af et nyt og spændende område i København, og med vores 

kommende hovedsæde skaber vi en endnu mere åben og tilgængelig bank,” siger Thomas F. Borgen. 

 

I tillæg til at blive arbejdsplads for cirka 4.000 ansatte, vil det kommende hovedsæde blandt andet 

indeholde et bankmuseum, en café og en filial. Udover i domicilet på Postgrunden vil Danske Banks 

koncernfunktioner i Københavnsområdet fra 2023 blive samlet i Høje Taastrup, hvor banken alle-

rede holder til.  

 

Farvel til Holmens Kanal 

Flytningen af hovedsædet betyder samtidig, at Danske Bank i 2023 siger farvel til Holmens Kanal, 

hvor koncernen har haft hovedsæde siden 1875. 

 



 

 

 

 

 

  

”Der er ingen tvivl om, at Holmens Kanal har været en central del af bankens 147-årige historie og 

kulturelle identitet, som vi tager med os i det nye hovedsæde. Men hvis banken også i de næste 147 

år skal fortsætte med at være en moderne og innovativ bank for vores kunder og medarbejdere, så 

må vi skabe nye og mere tidssvarende rammer, der i højere grad lever op til vores ambitioner,” siger 

Thomas F. Borgen. 

  

 

Fakta: 

 I Danske Banks kommende hovedsæde er det planen, at op til 4.150 medarbejdere kan ar-

bejde på samme tid. Herudover er der plads til, at cirka 1.000 gæster kan opholde sig i byg-

ningen. 

 I øjeblikket er Postgrunden blandt andet ved at blive gjort klar til opførelsen af Danske 

Banks kommende hovedsæde med forventet byggestart i 2019. 

 Det er Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet Danske Banks nye hovedsæde. Da-

nica Pension er bygherre.   

 Danske Bank lejer det nye domicil på Postgrunden, der ved færdiggørelsen vil være ejet li-

geligt af ATP og Danica Pension.  

 Danske Bank solgte i 2016 sit nuværende hovedsæde på Holmens Kanal til Standard Life 

for 1,4 mia. kr. og bor i dag til leje. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Danske Bank 

  

 

 

Kontaktperson: 

Kenni Leth, pressechef, telefon: +45 45141400 


