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På Frederiks Plads skrider byggearbejderne nu planmæssigt fremad og følger den nye tidsplan for projektet. 
Der er nu hektisk aktivitet med udgravninger, støbe- og montagearbejder på alle 3 bygninger. Som beskrevet 
i sidste udgave af Byggepladsinfo pågår der ramning af pæle igen i et mindre område. Vi har fulgt den skitse-
rede plan for rammearbejdet, dog har der været dage uden ramning. Dette skyldes delvis nedbrud på maski-
nen og nogle gener i udførelsen som har bevirket, at arbejdet strækker sig over en lidt længere periode – info 
omkring dette fremgår af foto samt yderligere info om tider nederst i dette brev.  
 
Vi er naturligvis klar over at dette arbejde kan være generende for alle omkring byggepladsen, hvorfor vi be-
stræber os på at få arbejdet udført hurtigst muligt ud fra de givne omstændigheder og naturlig samtidig med 
stor fokus på sikkerheden. 
 
Byggepladsinfoen omhandler byggeaktiviteterne for etape 1 og når tidsplanen for igangsætning af de reste-
rende bygninger er kendt, vil vi orientere om dette.  
 
Fra august 2016 begynder vi at monterer betonvæg-elementer og så kan man nærmest fra dag til dag se en 
stor forandring af pladsen. Dette arbejde vil pågår i en længere periode og byggeriet vil nu pludselig skyde i 
vejret. 
 
I den anledning påtænker vi at holde et åbent-byggeplads-arrangement hvor vi og bygherren vil fortælle om 
byggeriet og de forskellige arbejder, der er i gang på pladsen. 
 
Nærmere info følger snarest – og vi glæder os til at byde jer velkomne. 
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Forventet arbejdsplan – august – december 2016: 

• Ramning i uge 35 + evt. start uge 36 som vist på ovenstående billede. 
• Montage og støbearbejder på alle 3 bygninger. 
• Apteringsarbejder påbegyndes løbende fra ca. oktober/november måned. 

 
Arbejdstider: 

• Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført inden for normale arbejdstider jf. gældende regler i Aar-
hus Kommune. I perioden mellem kl. 7.00-18.00. 

• Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage. 
 
Information til naboer samt andre berørte af byggeriet:  

• Ny byggepladsinfo udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og ca. hver anden må-
ned. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen 
”Naboorientering”. 


