
Bemærk at billedet ses under boksen som er transparent. 

Råhus på toppen og rejsegilde på AARhus 

 

Toppen er nået, og i midten af april blev der  

holdt rejsegilde på det enorme boligprojekt på havnefronten.  

 

Det blev et tilløbsstykke, da der den 12. 

april blev holdt rejsegilde på boligbyggeriet 

AARhus i Aarhus. Godt 500 interesserede 

var mødt op, heriblandt var de kommende 

beboere inviteret, og de havde mulighed for 

at komme op på toppen af det 70 meter 

høje byggeri, der skal rumme 251 

lejligheder og en række aktivitetshuse.  

 

Seniorprojektchef Peter Bach Clausen 

havde i sin tale fundet en række sjove facts 

frem om byggeriet, og således kunne han 

blandt andet fortælle, at der i råhusets 

opførelse blandt andet er blevet: 

 

• Udgravet og bortkørt 40.000 m3 jord 

svarende til 40.000.000 liter mælk 

• Monteret 6.300 meter ledninger og 130 

brønde 

• Indbygget 1.205 tons armering svarende 

til vægten af 670 VW Golf 8 

• Monteret 5 kilometer stålbjælker 

• Opstillet 1.950 betonvægselementer 

• Monteret 2.700 huldækselementer 

• Anvendt 9.112 kvadratmeter blød beton 

svarende til 127 fodboldbaner i én 

centimeters tykkelse 

 

  

Godt vejr og godt humør 

På byggeriet er vi i gang med 

facademontagen, som er ved at lakke mod 

enden. Det gode vejr, uden for meget blæst, 

i den seneste periode har været med til, at 

det har været muligt at montere glasset 

upåvirket af vejret. Udover at det gode vejr 

påvirker montagen i en positiv retning, giver 

det også et godt humør samt en god 

stemning på byggepladsen, som er til god 

gavn for alle. Facaderne i gårdrummet er 

næsten færdige, og vi går alle og glæder os 

til at se de færdige facader bag 

montagestilladserne komme til syne.  

 

Udvendigt resterer kun de to høje tårne. De 

to tårne forventes lukket i løbet af fire til fem 

uger og dermed vil ca. 16.500 kvadratmeter 

glas/alu facade være monteret. Dette svarer 

til at vi har monteret ca. 300 kvadratmeter 

om ugen.  

 

Derudover er altanmontagen kommet godt i 

gang. Vi har indtil nu monteret ca. 40% af 

altanerne. Disse holdes af betonsøjler, der 

senere skjules i en del af de 447 trekanter, 

der senere skal udføres, og som er med til, 

at give bygningen sit karakteristiske look.  
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Trekanterne vrider for hinanden og er i 

forskellige mål.  Vi har for nylig udført 

mockup af den første trekant med fuld 

listebeklædning på altanen ved vores 

prøvelejlighed. Trekanterne kommer til at 

virke som lejlighedskel på altanerne, samt 

installationer til ventilation og tagvand. 

 

Tagpap, glasværn og prøvelejlighed 

I takt med at bygningen facader lukkes, 

bliver tagdækningen brændt på med hastige 

skridt. På nuværende tidspunkt er 

tagdækningen i 11. sals højde, og inden for 

den de næste fem til seks uger forventes 

alle tagterrasser at have tagpap på. På 

tagterrasse 4 D arbejdes der på en mockup, 

så det bliver muligt at se, hvordan det 

færdige resultat på en tagterrasse kommer 

til at se ud. Indtil videre er der udlagt 

belægningssten og sedum, hvorefter næste 

skridt bliver at få glasværnet monteret.  

 

Ligesom det for alvor skrider frem på 

bygningens ydre, har vi siden sidste 

nyhedsbrev startet op med indvendige 

aktiviteter i opgang 7. Det betyder, at der nu 

arbejdes i alle ni opgange. I opgang 4, som 

er den opgang, hvor de indvendige 

aktiviteter er længst, er prøvelejligheden 

blevet færdig. Prøvelejligheden fremstår 

som en nøglefærdig lejlighed, hvor gulve, 

vægge og lofter er færdige, ligesom køkken 

og bad også fremstår færdigt. Lejligheden 

er blevet besigtiget i fællesskab med 

Bygherre for at forventningsafstemme 

løsninger og detaljer.  

 

I resten af opgang 4 er næste aktivitet 

gulvbelægningen. Det betyder, at der i 

skrivende stund arbejdes på højtryk for at få 

gulvvarmen op at køre, så den sidste 

restfugt i betonen kan fordampe. Efter 

gulvmontagen vil vi gå i gang med 

apteringen, som består af inventar, døre og 

diverse slutmontage. Opgangen forventes 

klar til mangelgennemgang kort efter 

sommerferien.   

 

Tæt tag på teateret 

Siden sidste nyhedsbrev er teaterbygningen 

endelig begyndt at tage form. MT Højgaards 

egne betonarbejdere har udstøbt de sidste 

dæk, har haft travlt med at støbe 

stabiliserende vægge, rejse søjler og 

montere vægelementer, der alle er seks 

meter høje. Der er efterfølgende monteret 

63 ton konstruktionsstål, som danner 

rammen for aftrykket af teaterbygningen, og 

underlag for tagkassetterne. I øjeblikket 

bliver der monteret tagkassetter, på 6 dage 

skulle de 1200 m² gerne være monteret, og 

sikre at facaden montagen kan komme i 

gang fra uge 20. Det store fokus er at få 

lukket huset, så vi kan komme i gang med 

de indvendige apterings arbejder.  

 

Læs mere på aarhusiaarhus.dk 

 

Eller på mth.dk/Vores- 

Projekter/Boligprojekt-AARhus  

 

 

 

 

HVAD ER MOCKUP? 

En mockup er en model af et 

færdigt produkt til brug ved 

produktudvikling, design, 

undervisning, præsentation, 

designevaluering, promovering og 

lignende.   

En mockup er ikke nødvendigvis 

funktionsdygtig, men har den 

tilstrækkelig funktionalitet i forhold 

til slutproduktet. Ofte taler man 

også om en prototype. Formålet 

med en mockup er at kunne 

vurdere udformningen af det 

påtænkte produkt uden et for stort 

ressourceforbrug. På den måde 

kan uhensigtsmæssigheder rettes 

til på et tidligt tidspunkt, så antallet 

af fejl ved slutproduktet nedbringes. 

KONTAKT OS 

Du er velkommen til at kontakte os, 

hvis du har spørgsmål til byggeriet 

og byggepladsen.  

 

Peter Bach Clausen 

Projektchef 

pbc@mth.dk 


