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Byggeriet
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Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Fakta

Byggeriet blev igangsat januar 2020 og strækker sig 
foreløbig frem til juni 2023. Det er inddelt i fire faser og 
omfatter følgende:

Fase 1 Byggeplads, forberedende arbejder, arkæologi, 
væg for byggegrube og udvidelse af øen. 
Januar 2020 – december 2020

Fase 2 Byggegrube, arkæologi og opførelse af råhus. 
Januar 2021 – februar 2022

Fase 3 Opførelse af væksthus med beplantning og 
aptering af p-anlægget. 
Marts 2022 – oktober 2022

Fase 4 Anlægsarbejder – park, belægninger og 
kajkanter. 
November 2022 – juni 2023

Operaparkfonden er i fuld 
gang med at etablere en park 
med tilhørende underjordisk 
p-anlæg syd for Operaen.

Denne folder er nr. 6 i en ræk-
ke, der hvert kvartal de næste 
par år vil holde jer – områdets 
beboere og andre interesse-
rede – orienteret om, hvordan 
byggeprojektet skrider frem.

3. kvartal 2021 drejer sig hovedsagelig om beton-
arbejder, samt om at færdiggøre jordarbejder med 
udgravning og udvidelse af øen.

Byggeriet fortsætter igennem hele sommeren, vi hol-
der ikke en koordineret nedlukning på byggepladsen. 
Der er dog ikke planlagt støjende aktiviteter i sommer-
ferien, hvor der arbejdes jævnfør arbejdstidsplanen.
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Yderligere information om parken og det underjordiske 
p-anlæg kan findes på www.operaparkfonden.dk

Vores p-anlæg får plads til 300 
biler i to niveauer. Når det står 
færdigt, kan der parkeres i 
anlægget mod betaling. Præcis 
som i dag, hvor man også beta-
ler for at parkere ved Operaen.

Parkens samlede areal på 
Sydøen inklusive ø-udvidelsen 
i havneløbet bliver på i alt 
21.000 m².

Via broerne fra indre by er 
det nemt at komme til Opera-
parken. Cykelparkeringen får 
plads til 100 cykler.

Parken beplantes med 628 
træer og anlægges med 
forskellige havetemaer, der 
følger årstiderne. Den vil 
være privatejet men offentlig 
tilgængelig.
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Fase 2 — 3. kvartal 2021

Fra den 5. juli har havnebussen igen 
været i drift fra stoppestedet ved 
Operapavillonen. 
Inden da etablerede vi en flydebro fra Operapavillonen 
over til Operaøen, så gæsterne kan komme sikkert 
og uhindret frem. På den måde lever vi op til 
byggetilladelsens krav om, at vi i hele byggeperioden 
skal opretholde betjening af havnebussen. 

Vi har nu fået godkendt en lokalplan til landskabsbroen, 
og håber på en byggetilladelse i løbet af sommeren, så vi 
kan starte på de forberedende arbejder blandt andet bo-
rede fundamenter for den overdækkede søjlegang samt 
landfæstet for broudvidelsen.

Vi afslutter også udvidelsen af øen. 
Der er monteret spuns og stræk. 
Pt. er vi ved at montere ankre og spunsankre, 
som holder spunsen på plads, når den udsættes 
for jordtryk under opfyldning med den jord, vi har 
liggende på pladsen. 

Den store nedkørselsrampe i den 
sydlige ende af byggegruben, som 
vi har brugt gennem hele foråret 
efterhånden som vi fik gravet os ned i 
jordlagene, er blevet fjernet i juli. 
Herefter bruges der udelukkende kran 
til flytning af byggemateriel. 

Bundpladen bliver færdigstøbt i slutningen af august. Det 
er det nederste lag i den vandtætte konstruktion vi er ved at 
bygge. Denne afsluttes med en topplade, som vil udgøre det 
færdige dæk i niveau −2, hvor bilerne skal køre.

Vi starter i dette kvartal med at 
opstille de første runde søjler, som 
skal bære dækket i niveau -1.
Trappekerner og vægge til 
teknikrum, er ved at blive støbt. 
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