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Stationsområdet



Stationsområdet
TK – Development’s udviklingsområde:
I alt  ca. 45.000 m2

•Detail inkl. P-kælder, kontor, butikker: 30.000 m2
•Boliger: 6000 m2 (inkl. B11 & B12)
•Biograf: 4300 m2
•Rådhus + B9 : 5800 m2
•Taghaverne: 1000 m2



B 10
Parkeringshus
Åbner: 
sommer 2017

•Detail inkl. P-kælder, kontor, butikker: 30.000 m2
•Boliger: 6000 m2 (inkl. B11 & B12)
•Biograf: 4300 m2
•Rådhus + B9 : 5800 m2
•Taghaverne: 1000 m2

B 9
Rehabiliterings
center
Åbner:
forår 2018

B 5-6-7-8
Detail & 
Boliger
Åbner: 
september 
2017

B 4 & Rådhus
Rådhus & 
butikker
Åbner:
Medio juni 
2017

B 2
Biograf
Åbner:
maj 2017

Å-grunden
Lokalplan
forventes 
godkendt i 
efteråret 2017



















Stationsbroen



Stationsbroen
• Etapevis udførelse p.g.a. TK Developments arbejder. 

• Færdig ultimo 2017

• Stationskiosk under trappen







Underføringen



Et blik tættere på underføringen



Skitse for underføringen
15 meter bred og Teaterbygningen er bevaret



Etapedelt udførelse af tunnelkonstruktion p.g.a. 
sporspærringer i 2017.
I sommeren 2017 udføres anlægsarbejderne 
under sporene. Spunsning og støbning af brodæk, 
således kan de øvrige anlægsarbejder udføres 
uden gene for Banedanmark.  



Underføringen

• Der lukkes for færdsel på tværs af spor
• De to østlige spor tages op
• Spunsvægge vibreres ca. 23 m ned i jorden

Trin 1



Underføringen

• Der lukkes for færdsel på tværs af spor
• De to østlige spor tages op
• Spunsvægge vibreres ca. 23 m ned i jorden

• Brodækket der skal bære de to østlige spor, støbes som en tyk betonplade (Togdriften 
afvikles i det vestlige spor)
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Underføringen

• Der lukkes for færdsel på tværs af spor
• De to østlige spor tages op
• Spunsvægge vibreres ca. 23 m ned i jorden

• De to østlige spor genlægges på det nye betondæk
• Det vestlige spor tages op (Togdriften afvikles på de to østlige spor)
• Den vibreres spunsvægge ned i forlængelse af de første spunsvægge
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Underføringen

• Der lukkes for færdsel på tværs af spor
• De to østlige spor tages op
• Spunsvægge vibreres ca. 23 m ned i jorden

• Brodækket der skal bære det vestlige spor, støbes i forlængelse af det første 
brodæk
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Underføringen

• Der lukkes for færdsel på tværs af spor
• De to østlige spor tages op
• Spunsvægge vibreres ca. 23 m ned i jorden

• Det vestlige spor genlægges
• Der åbnes igen for færdsel på tværs af spor 

(Underføringen kan herefter færdiggøres uden at togdriften generes)

Trin 5





Grundsalget



Søndre Havn - boligerne

• Store/små boliger

• Lejligheder/rækkehuse/ 
penthouse

• Familieboliger/seniorboliger

• Forskellige ejerformer

• Almene boliger

• Forskellige grader af 
fællesskab



En alminding 



En fordelingsvej 



En boligvej



Tapperiet 



Udsigten



Valkyrien



Braunstein



Gule Hal



Madskole



Søndre Havn 

– etape plan



Status for grundsalg 



slut


