
Bemærk at billedet ses under boksen som er transparent. 

86 procent af betonvæggene  

er monteret 

Byggeriet på havnen i Aarhus er oppe i 10. sals højde, og vi er nu 

i gang med at gøre huset tæt inden vinteren. 

 

Vi arbejder os hurtigere og hurtigere opad 

og er på nuværende tidspunkt på 10. sal. Vi 

har netop hævet kranen i det højeste hjørne 

25 meter, og fastgjort den til bygningen. 

Kranen er nu 72 meter over terræn og høj 

nok til, at vi kan gøre betonarbejdet færdigt. 

Vi forventer at nå toppen af bygningen i 

slutningen af marts måned. 

 

Vi har på nuværende tidspunkt monteret 

86% af alle vægelementerne. Inden jul 

forventer vi, at alle elementer i det 

nordvestlige hjørne, som er det hjørne, der 

bliver 15 etager højt, er monteret. Vi 

forventer samtidigt, at de første udenpå 

liggende altaner monteres efter nytår. Den 

første prøvemontage af den første altan er 

netop afsluttet, og gik lige efter planen.     

 

Vores tagdækker er også startet op og er en 

vigtigt del i vores kamp mod den milepæl, 

der hedder tæt hus. Vi er afhængige af at 

have et tæt hus, for at kunne gå i gang med 

de indvendige arbejder for alvor. 

Tagdækningen udføres på tagterrasserne, 

der trapper op langs facaderne på toppen af 

bygningen.  

Isoleringen på tagterrasserne er en særlig 

højisolerende isolering. Vi har en lav 

indbygningshøjde, som gør, at vi ikke kan 

benytte en traditionel tagisolering.   

 

Facaderne monteret til 4. sal 

En anden vigtig medspiller for at sikre et tæt 

hus er vores facader. Status er, at der er 

monteret facader fra stueplan til 4. sal på de 

udvendige facader. Dertil er arbejdet med 

gårdrummet i gang, og de første 

tagterrasser er sat. Alt i alt svarer det til, at  

godt 20% af den samlede facade er 

monteret. De første fyldningsglas, de for 

byggeriet meget karakteristiske spejlglas, er 

ligeledes monteret, og bygningens endelige 

udtryk træder for alvor frem. 

 

Teknikfagene er kommet godt i gang i de 

fire første opgange, hvor der udføres 

sprinkling, ventilation, el og vvs. På 

nuværende tidspunkt forberedes de første 

opgange og etager, så der kan lægges 

undergulve, og derefter kommer gulvvarme 

og slidlag. Efter slidlaget er lagt, og huset er 

tæt, vil tømreren starte op på gipsvægge og 

processen med de indvendige arbejder er 

for alvor i gang. Denne proces vil forløbe 
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gennem de ni opgange med tilsammen 249 

lejligheder. Samtidig udføres de 43 

aktivitetshuse i stueplan sideløbende.  

I kælderen er vi i gang med facadebatts, 

som er isoleringsplader, med puds samt 

installationer og føringsveje. 

 

Der er lige nu monteret tre ud af de i alt fem 

stilladsplatforme, som skal hjælpe og sikre, 

at materialer og mandskab kan komme op i 

bygningen. Den fjerde stilladsplatform er 

lige nu ved at blive sat op på sydsiden af 

huset. 

 

Byggepladsen beskæftiger lige nu ca. 140 

mand inklusiv både timelønnede og 

funktionærer.  

 

Beboervalg 

Der har været 60 købere igennem de 

såkaldte købermøder, hvor de har mulighed 

for at vælge farver og overflader på 

standardmaterialerne. Derudover har de 

mulighed for at tilkøbe diverse 

opgraderinger eller yderligere tilkøb. 

 

Showroomet ligger i forlængelse af 

byggepladsen, og her er indrettet køkkener, 

badeværelse og garderobe som i en 

lejlighed med de typer gulve, fliser, inventar, 

hvidevarer og VVS armaturer, der kan 

vælges imellem. Showroomet vil stå på 

byggepladsen frem til foråret, hvor alle 

købere forventes at have været igennem og 

har valgt overflader og inventar.  

 

Tak for indsatsen 

Vi vil her fra projektledelsen på AARhus i 

Aarhus gerne sige tak til alle 

samarbejdspartnere for det gode 

samarbejde, tak til beboerne for interessen 

og tak til alle håndværkerne for indsatsen i 

2017. I 2018 får vi travlt med at gøre huset 

færdigt, og det bliver en spændende og travl 

periode, som vi ser frem til.  

 

Afslutningsvis vil vi gerne ønske jer alle en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

 

 

 

KONTAKT OS 

Du er velkommen til at kontakte os, 

hvis du har spørgsmål til byggeriet 

og byggepladsen.  

 

Peter Bach Clausen 

Projektchef 

pbc@mth.dk 

LÆS MERE 

Du kan læse mere  om AARhus i 

Aarhus på aarhusiaarhus.dk 

 

Eller på mth.dk/Vores-

Projekter/Boligprojekt-AARhus  


