Operaparken
Operaparkfonden er i fuld
gang med at etablere en park
med tilhørende underjordisk
p-anlæg syd for Operaen.
Denne folder er nr. 10 i en
række, der hvert kvartal indtil
medio 2023, vil holde jer –
områdets beboere og andre
interesserede – orienteret
om, hvordan byggeprojektet
skrider frem.
3. kvartal 2022 lukker vi råhuset med facader og
tag. Vi får de fire trappekerner ført op, og de sidste
to dækafsnit mod syd støbt. De støbes i slutningen
af juli.
Med venlig hilsen
Operaparkfonden

Fakta

Klimasikring Godt kredsløb
I Operaparken hjælpes
regnvandshåndteringen på
vej af en let øget topografi og
grønne tage, som tilsammen
giver et større grønt overfladeareal. De stærke vinde,
der opstår ved vandet, ledes
over parkens løvtoppe, hvilket
sikrer læ.

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

Det underjordiske
parkeringsanlæg og parken
på terræn udgør et både
økologisk og økonomisk
kredsløb. Ligesom regnvand
genanvendes til vanding,
finansierer indtægterne fra
parkeringen parkens drift
og vedligehold.

Information
til beboere og
interesserede
3. kvartal 2022

1.740 m2
En del af parken består af
tre store græsplæner på
i alt 1.740 m2.

Yderligere information om parken og det underjordiske
p-anlæg kan findes på www.operaparkfonden.dk

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Byggeriet

Projektsekretær
Marianne Wehlast
+45 2211 1476
marianne.wehlast@operaparkfonden.com

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

Byggeleder
Jesper Holm
+45 3056 8121
jesper.holm@operaparkfonden.com

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

Direktør
Peter Poulsen
peter.poulsen@operaparkfonden.com
Operaparkfonden
c/o A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Esplanaden 50
1098 København K
CVR-nr. 41395028

Fase 2 Byggegrube, arkæologi og opførelse af råhus.
Januar 2021 – august 2022
Fase 3 Opførelse af væksthus med beplantning og
aptering af p-anlægget.
Juni 2021 – april 2023
Fase 4 Anlægsarbejder – park, belægninger og
kajkanter.
August 2022 – juni 2023
Foto: Rasmus Degnbol

Fase 2 og 3 — 3. kvartal 2022
Det store træ Ficus Alii ankom og blev plantet i bunden af
væksthuset under stor festivitas den 18. maj. Nu står det
indpakket og beskyttet, mens vi støber dæk og monterer
glas omkring det.

De næste par måneder bruger vi på at lave
væksthusets tagkonstruktion.

På ø-udvidelsen
har vi monteret
alle kajkanterne,
så nu starter
vi på at lægge
granithammeren,
som er den sten,
der ligger øverst,
og danner kajkant.

Vi etablerer jordvarme fra slut
ningen af august. Jordvarmen skal
bruges til opvarmning af vækst
huset. På den måde sikrer vi den
fornødne effekt for at holde en
konstant temperatur i væksthuset
året rundt. Vores vandpumper,
belysning m.v. får energi fra
solceller på Operaens tag.

Når dækket i
Væksthuset, samt de
sidste to dæk over
p-anlægget er støbt, kan
vi kappe alle ankrene.
Så har vi nemlig al den vægt, vi
skal have, for at bundpladen i
p-anlægget bliver på sin plads.
Herefter kan anlægsgartneren
påbegynde sit arbejde med at
etablere selve parken.

Vi forventer at kunne fjerne
den ene af vores to tårnkraner
omkring 1. oktober.

Vi har afholdt
beboermøde med
Christianshavns
beboerforeninger.
Der er aftalt åbent
hus lørdag den
15. oktober.
Se hjemmesiden for
yderligere oplysninger
om arrangementet:
operaparkfonden.dk

Inde i atriet etablerer vi ventilation, som
skal blæse luft op langs glasset, så det
ikke dugger.
Vi er i gang med at etablere vandingssystemet ind til plantekummerne, ligesom vi trækker rør til kloak under køkken- og
wc-kerner samt forsyningsledninger til genbrugsvand. I
august starter vi på at grave bassiner til regnvandsopsamling fra Operaens tag. Herfra ledes det ned i en pumpebrønd
og pumpes over i to vandtanke, hvorefter det genanvendes
til vanding af beplantningen i væksthuset.
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Når vi har ståldelen fastgjort, kan taget lægges på, så de ni
store ovenlys kan monteres. De giver lys ned til træet og i
cafeen. Herefter kommer tagdækkeren og anlægsgartneren,
som laver grønt tag.

På broen over til Operaen har vi støbt fundamenterne,
og monteret søjler, så nu kan man se, hvordan
forbindelsesgangen snor sig. Ovenpå dem monterer vi
tagelementerne i et forløb efter hinanden fra broen hen
til trappekerne T4. Fra midten af september monterer vi
forbindelsesgangens glasvægge.

Den 16. juli har Red Bull vanen tro udspringskonkur
rence fra Operaens tagudhæng. Der forventes 35.000
tilskuere. I tæt samarbejde med Red Bull har vi derfor
udarbejdet en sikkerhedsplan for arrangementet, bl.a.
med fire vagter på byggepladsen, som skal forhindre
uautoriseret adgang til pladsen.

