
Byggeriet

Operaparken

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. 7 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.

4. kvartal 2021 drejer sig hovedsagelig om støbning 
af mellemdækket i råhuset, det videre arbejde med 
ø-udvidelsen samt anlæggelse af broforbindelsen fra 
Operaparken over kanalen til Operaen. 
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Parkering i det færdige 
p-anlæg sker mod betaling. 
Præcis som i dag hvor man 
også betaler for parkering ved 
 Operaen. Vi arbejder på at ud-
vikle en ordning, hvor bestilling 
af p-plads kan gøres samtidig 
med køb af billet til Operaen. 

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

Parken vil afspejle seks temaer: 
Den engelske have, Hvid nor-
disk skov, Rød nordamerikansk 
skov, Egeskoven, Kirsebærlun-
den og Det tropiske væksthus. 

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 løvtag, 
hvilket sikrer læ.

1.740 m²

6 temaer

Klimasikring

P-afgift

Information 
til beboere og 
interesserede
4. kvartal 2021

Den engelske have Hvid nordisk skov

Rød nordamerikansk skov Egeskoven

Kirsebærlunden Det tropiske væksthus



Fase 2 — 4. kvartal 2021

I september fik vi en 
separat byggetilladelse 
til opførelse af landskabs-
broen, der kommer til 
at løbe fra p-kælderens 
trappe T4 over kanalen og 
ind under udhænget på 
Operabygningen. 

Landskabsbroen gør 
det muligt for operagæ-
sterne at bevæge sig 
fra p-kælderen og ind til 
forestillingerne i Operaen 
beskyttet fra vind og vejr. 
Landskabsbroen er tegnet 
af arkitektfirmaet Cobe.  

Med byggetilladelsen kan 
vi omsider påbegynde de 
forberedende arbejder 
til landskabsbroens 
etablering. Det drejer 
sig blandt andet om de 
borede funda menter 
for den overdækkede 
søjlegang.  

Vi har påbegyndt 
landfæste til broen på 
begge sider af kanalen. 
Når det er klar, kan vi 
medio december 2021 
montere det nye brofag. 
Den nye bro bliver 
dobbelt så bred som 
den eksisterende, og får 
påmonteret stålkanter, 
der giver den et organisk 
udtryk svarende til de 
organiske former, der 
bliver karakteristiske for 
parkens øvrige arkitektur. 

Med den sektionsvise 
støbning af mellemdæk-
ket sparer vi montagetid. 
Forskallingssystemet for 
dækstøbningerne er nem-
lig opbygget i moduler, 
der kan flyttes i sektioner, 
således at der spares tid 
ved de- og genmontering 
for næste dækstøbning.

I efteråret er vi i fuld gang med at støbe 
mellemdækket i p-kælderen. 
Det er det dæk, der etableres over p-kælderens nederste 
niveau (−2). Støbearbejdet er opdelt i seks sektioner, 
og første sektion blev støbt d. 22. september. Herefter 
støbes en sektion hver femte uge. Så hele mellemdækket 
forventes færdigstøbt omkring februar 2022. Derefter går 
vi i gang med næste niveau.

Samtidig er vi i færd med 
montering af søjlerne, 
der skal bære mellem-
dækket, ligesom der 
også laves trappekerner 
og støbes indervæg-
ge til teknikrum. Vi er 
tillige ved at færdiggøre 
etablering af ned-
kørselsrampen. 

I sensommeren besøgte 
vi en stor planteskole i 
Holland for at tagge de 
over 600 træer, vi skal 
bruge til parkens seks 
forskellige landskabelige 
temaer. På grund af deres 
størrelse vil der allerede, 
når de plantes, være tale 
om en færdig park. 
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Ø-udvidelsen 
er færdig i den 
forstand, at vi har 
fyldt op med jord 
til råjordsniveau. 
Herefter skærer vi 
spunsen af, hvorpå 
anlægsgartneren 
påbegynder etableringen 
af en smuk granit 
kajkant magen til de 
eksisterende i kanalerne 
omkring Operaen.


