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Vi arbejder nu i femte  

sals højde  

  Arbejdet på AARhus i Aarhus går efter planen 

og vi arbejder nu i femte sals højde.   

Sommerferien er slut, og vi på AARhus i 

Aarhus er alle tilbage på fuldt tryk, og vi 

kigger ind i et travlt efterår, hvor vi starter 

rigtig mange aktiviteter op. Vi har på 

nuværende tidspunkt omkring 50 

timelønnede beskæftiget på pladsen. I løbet 

af de næste tre måneder forventer vi at øge 

det antal, så vi er over 200 mand, når vi er 

flest.  

 

Henover sommerferien kunne vi fejre 100 

dage uden arbejdsulykker. Det blev 

markeret med besøg af en pølsevogn på 

pladsen. Vi vil gerne takke alle 

håndværkere for at passe på sig selv og 

hinanden. 

 

6.000 kubikmeter beton og 850 tons stål 

Opførelsen af råhuset er i fuld gang, og vi er 

lige nu i gang med femte sal. Omkring 55% 

af alle vægelementer er monteret. Som det 

første monterer vi huldæk og stål på hver 

etage, og efterfølgende skal der støbes in-

situ dæk i hjørnerne, inden vægelementerne 

monteres.  

 

Der er indtil nu indbygget knap 6.000 

kubikmeter beton og anvendt 850 tons 

armering. De første tre fligaltaner i det 

indvendige gårdrum er monteret på den 

nordlige side. I det sydvestlige hjørne, hvor 

der skal være beboerhus, har vi i opgang 

otte lagt låg over den første trappeskakt. 

Sideløbende færdiggør vi betonfinishen 

nedefra og op, så de er klar til 

apteringsfagene. I parkeringskælderen har 

vi monteret de to første niveauer, og vi 

forventer at have det øverste niveau, hvor 

der skal være gårdhave ovenpå svarende til 

anden sals højde, monteret indenfor de 

næste fire uger.  

 

Arbejdet med at montere facaderne er 

kommet i gang hen over sommeren og 

skrider fremad med høj fart. Facaderne skal 
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koordineres tæt med råhuset for at sikre 

den nødvendige fremdrift. I uge 34 blev de 

første glas monteret i alufacaderne, derefter 

fyldninger og man kan begynde at 

fornemme det færdige udtryk i facaden.  

 

Logistikken er på plads 

Elektrikeren er i kælderen og P-kælder 

begyndt at lægge forsyningskabler til huset, 

samt til de kommende ladestationer, der 

skal forsyne el-biler i p-kælderen med 

strøm. Desuden lægges der kabler til 

pumpebrønde, som skal lede regnvandet 

væk, når byggeriet står færdigt. 

 

Højden på bygningen betyder, at vi allerede 

i en tidlig fase har forsynet vores byggevand 

med en trykforøger, så vandtrykket er sikret, 

når vi rigtig kommer op i højden. 

 

I kælderen er gulvmanden begyndt med 

gulvene, som lægges nu, så teknikfagene 

kan komme i gang med at trække hovedrør 

til el, VVS og sprinkling. For at kunne starte 

på gulvene er der lagt en membran på 

stueplan, så kælderen er tæt nok til at 

gulvene kan lægges, uden at der kommer 

vandskade. Denne løsning udføres også 

længere op i huset for at kunne starte 

apteringsfagene op løbende, som etagerne 

rejser sig.  

 

Omkring bygningen monteres der i 

nærmeste fremtid platforme og hejs, 

således at det er muligt, at få krannet og 

kørt materialer op i bygningen. Disse er en 

del af den logistikplan, der er udarbejdet, for 

at det kan lade sig gøre at komme rundt og 

op i bygningen med værktøj og materialer. 

 

Showroom etableret 

I forlængelse af vores byggeplads er der 

blevet opført et showroom, hvor alle, der har 

købt en bolig, kan se, hvad de kan vælge 

imellem af overflader og inventar. Her er der 

indrettet køkkener, badeværelser og 

garderober som i en lejlighed med de typer 

af gulve, fliser, inventar, hvidevarer og VVS 

armaturer, der kan vælges imellem. Således 

er det nemmere for kunderne, at tage de 

rigtige valg. Denne løsning gør det lettere 

for kunden at vælge og sikrer en god proces 

og sikkerhed for, at vi indbygger det rigtige 

første gang. Showroomet vil stå på pladsen 

frem til foråret, hvor det forventes, at alle 

købere har været igennem og har valgt 

overflader og inventar.  

 

Læs mere om AARhus i Aarhus på 

aarhusiaarhus.dk. 

HVAD ER HULDÆK? 

Huldæk er præfabrikerede 

betondæk med kanaler på langs. 

Huldækkene monteres med en kran 

og støbes sammen til én skive ved 

at lægge armering i ende- og 

tværsamlingerne, samt alle kanter, 

hvorefter samlingerne udstøbes 

med fugebeton. 
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