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Status på projektet 
Der sker meget på råhusets opførelse  
i øjeblikket. Kælderen under husets 
omrids er færdigmonteret, og der  
arbejdes i øjeblikket på flere niveauer. 
Stueplan er en dobbelthøj etage, som 
bliver omkring seks meter høj, og hvor 
hovedvægten af de stabiliserende tvær-
vægge er in situ støbte. Støbearbejdet  
og montagen på dette niveau nærmer  
sig sin afslutning. 

Når vi er færdige med dette arbejde,  
går vi i gang med elementmontage af 
henholdsvis dæk- og vægelementer.  

Etageadskillelser på alle de skæve,  
spidse, runde og krumme afslutninger 
bliver dog in situ støbte. 

Samtidig har vi opstart af facade-
montagen, der i første omgang koncen-
trer sig om de nederste fire etager.  
Bygningen stiger hurtigt på hjørnerne,  
og rent sikkerhedsmæssigt bliver vi 
udfordrede af at arbejde i samme  
område. Derfor bliver der en del koor-
dinering af facader i forhold til egen-
produktion af beton. 

Dette er det første nyhedsbrev fra byggesagen AARhus i Aarhus.  
Tanken er, at nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist med information  
til de involverede samarbejdspartnere samt øvrige interessenter. 

Ved in situ støbning støbes 
beton på stedet og ikke som 
en betonvare på en fabrik,  
som efterfølgende monteres 
som elementer. 

Hvad er  
in situ?
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Arbejdsmiljøuge overstået
Apropos sikkerhed, så afholdtes der  
i uge 17 arbejdsmiljøuge, hvor vi havde 
særlig fokus på processer, rækværker  
og oprydning. Desuden havde vi et par 
indlæg ved eksterne konsulenter. 

På byggepladsen beskæftiger vi for øje-
blikket 19 betonfolk, to smede, fire jord-
folk, to pladsmænd samt to elektrikere. 

Du er velkommen til at  
kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til byggeriet  
og byggepladsen.

Peter Bach Clausen
Projektchef
pbc@mth.dk

Kontakt osTil hele den tværfaglige koordinering  
og forsatte planlægningsfase, beskæf-
tiger pladsen 16 funktionærer og tre 
praktikanter, der sikrer produktion,  
og at vi er klar til næste fase. 

Læs mere om AARhus i Aarhus her  
aarhusiaarhus.dk


