
Bemærk at billedet ses under boksen som er transparent. 

Vi har nået toppen  

i det lille hjørne 

 Håndværkerne på byggepladsen ved havnen  

i Aarhus har nu en formidabel udsigt.  

 

Vi skriver nu 2018 og håber, at I alle kom 

godt ind i det nye år. 2018 bliver et enormt 

spændende år på AARhus i Aarhus. Huset 

vil i dette år ændre sig radikalt fra 

råhusstadiet til færdige lejligheder.  

 

I det nordvestlige hjørne er huset 

færdigmonteret. Det vil sige, at vi har nået 

toppen i det, vi i daglig tale kalder det ”lille” 

hjørne, og vi er nu på 17. sal i det sydøstlige 

hjørne som er det højeste. Her mangler der 

kun at blive støbt tre etager in-situ dæk og 

monteret et tagelement. De sidste 

huldækselementer i AARhus er monteret, 

og de sidste vægelementer bliver monteret i 

starten af marts. Altanmontagen er så småt 

startet op, og vi er ved at få styr på 

montagen og processen. 

 

Facader, altaner og glasværn 

Vi har på nuværende tidspunkt monteret 

knap halvdelen af alle vores facader. 

Særligt gårdrummet har siden sidste 

nyhedsbrev taget fart, og store dele er i dag 

lukket af for vind og vejr. Udvendigt 

begynder facaden i løbet af februar at blive 

færdiggjort i flere områder, således at 

altanmontagen for alvor kan komme i gang. 

Tagdækkeren arbejder sig op ad 

terrasserne, og der bliver mere og mere tæt 

tag for hver dag der går. På tagterrasserne 

pågår også arbejdet med den komplekse 

stålløsning, som til sidst skal ende med at 

holde glasværnet. Glasværnet er 

indespændt og skal være rundt på alle 

tagterrasser og altangange, så det i alt er 

omkring 4,5 kilometer.  

 

I samme løsning på tagterrasserne skal 

blikkenslageren med ind over og udføre 

tagrender til tagvand. Det er yderst 

komplekse deltaljer og løsninger, der skal 

udføres, hvorfor der derfor er skarpt tilsyn 

med dette arbejde.  

 

Lejlighederne begynder at tage form 

Indvendigt i huset er der gang i den i stort 

set alle ni opgange. De indvendige arbejder 

tager for alvor fart hen over de kommende 

måneder, i takt med at huset lukkes og 

tagdækkeren får lavet taget tæt.  

 

Vi laver undergulve som er en kombineret 

løsning med EPS-beton (dagligt kaldet 

skumbeton) og traditionel polystyren med 

støbt slidlag ovenpå, som ender med en 
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samlet indbygningshøjde på 310 mm. Inden 

slidlaget støbes udføres der gulvvarme. 

Løsningen der er valgt er et kliksystem for 

montage af gulvvarmeslangerne for at 

undgå håndtering og klipning af 

armeringsnet i lejlighederne. 

 

Der er på nuværende tidspunkt brugt godt 

15 kilometer gulvvarmeslanger og seks 

kilometer rør i rør til brugsvandsinstallation.  

Efter slidlaget er støbt opstilles stålskelletter 

til skillevægge, og vi har netop monteret de 

første med gips. På badeværelserne har 

vores murer, som udføres i egenproduktion, 

lavet de første badeværelser med fliser. Så 

man kan nu rigtigt se, hvordan lejlighederne 

begynder at forme sig. 

 

Forberedelserne til Teaterbygningen klar   

Som en del af AARhus i Aarhus projektet fik 

vi i foråret 2017 en kontrakt på 

”Teaterbygningen”, som ligger ved siden af 

hovedhuset. Bygningen er i runde tal på 

1.600 kvadratmeter, og skal indeholde en 

restaurant inklusiv produktionskøkken, et 

teater med to sale samt seks aktivitetshuse 

under samme tag. Noget som i sig selv 

stiller store krav til udformning og 

projektering.  

 

Projekteringen har været undervejs siden 

underskriften, og vi begynder så småt at 

nærme os et færdigt hovedprojekt. Der har 

undervejs været udfordringer i forløbet, især 

med de akustiske løsninger i bygningen, da 

ingen af brugerne i huset vil høre noget til 

hinanden, men alle deler samme væg.  

  

Huset har sammenhængende kælder med 

AARhus i Aarhus. I løbet af efteråret har 

vores jordafdeling været i gang med 

nedlægning af rør og ledninger og mangler 

nu snart kun belægning i kælderen.  

 

Egenproduktion beton har i samme periode 

været i gang med fundamenter, søjler og 

vægge, og er på nuværende tidspunkt i 

gang med at placere de sidste dæk over 

kælderen. På trods af mangel på plads og 

flytning af fjernvarmeforbindelser, er forløbet 

gået godt. Herefter følger vægelementerne i 

stueplan som er seks meter høje, samt de 

stabiliserende in-situ vægge sammen med 

konstruktionsstål, tag og facade. 

HVAD ER IN-SITU? 

Ved in situ støbning støbes 

beton på stedet og ikke som 

en betonvare på en fabrik, 

som efterfølgende monteres 

som elementer. 

KONTAKT OS 

Du er velkommen til at kontakte os, 

hvis du har spørgsmål til byggeriet 

og byggepladsen. 

 

Peter Bach Clausen 

Projektchef 

pbc@mth.dk 

 


