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De sidste forberedelser er ved at være på 
plads, så byggeriet nu kan gå i gang. Det 
betyder, at der i de kommende uger og 
særligt først i det nye år vil komme mere 
aktivitet på Sølund. 

Her kan du se mere om byggeriet, aktivite-
terne, parkering, trafik og tidsplanen – hvad 
der kommer til at ske inden for den nærmes-
te fremtid og på længere sigt. 

Holdet bag byggerietet 
Bygherre: SAB
Byggeforretningsfører: KAB 
Bygherrerådgiver: Rambøll DK
Arkitekt: C.F. Møller Architects og  
Tredje Natur Arkitekter
Rådgivende ingeniør: AFRY
Totalentreprenør nedrivning: Tscherning A/S
Totalentreprenør opførelse: ZÜBLIN A/S

Projektet Det nye Sølund
Det nye Sølund udgør, når det er færdigbyg-
get, i alt ca. 38.000 m² etageareal fordelt på:
• 360 plejeboliger med tilhørende service- 

arealer, bl.a. café og multisal
• 22 tryghedsboliger til ældre
• 150 ungdomsboliger, heraf 20 boliger til 

unge med særlige behov
• Daginstitution
• Fællesarealer og mikrobutikker i stueplan
• 122 offentlige parkeringspladser og 67  

private parkeringspladser til beboere
• Skybrudssikring og lokal afledning af  

regnvand (LAR) på egen grund

Byggeriet opføres i etaper
Vi bygger Sølund i perioden 2021-2026 i to 
hovedetaper. Det betyder, at det nuværende 
plejecenter og daginstitutionen er i funktion, 
mens vi river ned og opfører etape 1. Når 
etape 1 er færdigbygget, flytter plejecenteret 
og daginstitutionen direkte ind i de nye byg-
ninger, hvorefter vi begynder på etape 2. Se 
tidsplanen på næste side. 

 
Registrering af naboejendommene
Omkringliggende bygninger bliver registreret. 
Formålet er at skabe et overblik over standen 
på nabobygningerne, inden nedrivningen af 
de første bygninger går i gang. Skulle byg-
geriet mod forventning medføre skade på 
nabobygningerne, har vi på den måde et godt 
grundlag for at behandle en eventuel skade. 

Selve registreringerne vil blive gennemført i 
februar – marts 2021. Vi kontakter jer i januar 
2021, så vi kan aftale nærmere i forhold til 
adgang, tegninger, gennemførelse af registre-
ringer mm.

Træer 
I december har en anlægsgartner i samarbej-
de med en arborist (specialist i træple-
je) udarbejdet plejeplan for de træer, der 
skal blive på Sølund under byggeriet. I de 
kommende uger udfører vi beskyttelsen af 
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Etablering af beskyt-
telse af de træer, der 
skal blive på Sølund 
under og efter byggeriet

December 2020

Etablering af adgangsvej 
til daginstitution og den 
del af plejecenteret, der 
fortsat er i funkton

Januar 2021

Spuns (jernplader) 
vibreres i jorden for at 
etablere afstivnings-
rammer

Juli 2021 - november 2021

Etablering af byggeplad-
sen for nedrivningsen-
treprenøren og opstilling 
af byggeplads og byggep-
ladshegn for hele byg-
geriet i etape 1

Begyndelsen af januar 2021

Rydning af arealer på 
terræn og forberedelse 
af midlertidige installa-
tioner inde i bygninger-
ne, så bygning 4 kan 
fortsætte driften 
uforstyrret. Forberedelse 
af kælder til etablering 
af byggepladsstrøm 

Midt februar 2021

Indflytning
Indflytning i 220 plejebo-
liger og 150 ungdomsbo-
liger. P-kælder med cirka 
120 offentlige pladser 
står klar

Efter april 2026

Nedrivning af de første 
bygninger (de lave mel-
lembygninger 5 og 7) 

Midt februar 2021

Nedrivning af de 2 blokke 
(de høje blokke 6 og 8) og 
udgravning til det nye 
byggeri. Inden arbejdet 
påbegyndes, opsættes 
hejs i gavl og grave-
maskiner / kraner mm. 
kommer til byggepladsen

Midt april 2021 - november 2021
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Etape 1 opføres. 
Daginstitutionen med 
fem børnegrupper og 
plejecenteret flytter ind i 
de nye bygninger, når 
deres del af bygningerne 
er færdige

Oktober 2021 - januar 2024

ETAPE 
1

Nedrivning af den sidste 
blok og den nuværende 
daginstitution 

Januar 2024 - september 2024
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Etape 2 opføres

Oktober 2024 - april 2026
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På den lange bane
frem til 2026

På den korte bane
2020 - 2021
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www
Følg med på: 
www.detnyesoelund.dk, hvor 
du også kan tilmelde dig 
nyhedsbrev om byggeriet. 

træerne, og først herefter sætter vi byggep-
ladshegnet op.

Du kan se en oversigt over hvilke træer, der 
bevares på detnyesoelund.dk.

Trafik
På billedet kan du se, hvordan trafikken kom-
mer til at køre til og fra Sølund. Planen er at få 
trafikken til at køre så smidigt som muligt og 
samtidig sikre de bløde trafikanter. 

Ryesgade bliver ensrettet fra Læssøesgade 
mod Fredensgade i hele byggeperioden.
I krydset Læssøesgade/Ryesgade og ved ud-
kørsel til Fredsgade forventes opsat lysregul-
eringer.

Der kommer cykelstier i begge retninger i 
Ryesgade, og der udføres også en gangsti 
langs byggepladshegnet. For at sikre cyklister 
og gående bedst muligt, vil vi opfordre alle 
til at cykle og gå ad Schleppergrellsgade og 
videre af stien langs søerne (markeret med 
gult). Adgangen fra stien til stikvejen forbedrer 
vi med tilgængelighed så det er lettere for alle 
at få adgang via stikvejen til daginstitutionen 
og komme uden om byggepladsen og den 
megen trafik

Arbejdstider
Der arbejdes i hverdagene mandag til fredag 
kl. 7.00 – 18.00.

Spunspladerne til afstivning vibreres ned, og 
arbejdstiden følger her kommunens anvis-

ninger, så arbejdet udføres på hverdage kl. 
8.00 – 17.00.

Bliver det nødvendigt at udføre arbejde i 
weekenden, følger vi kommunens retningslin-
jer og orienterer i øvrigt gennem SølundNyt 
og på hjemmesiden www.detnyesoelund.dk. 

Vi opfylder kommunens retningslinjer med 
grænseværdier for støj fra bygge- og anlæg-
sarbejder og lægger kommunens krav op på 
www.detnyesoelund.dk. 

Parkering
Vi kommer til at nedlægge de offentlige 
p-pladser i Sølunds parkeringskældre og flere 
p-pladser i gadeplan.

Når byggeriet er færdigt, er der 122 offentlige 
p-pladser i kælderen under Sølund.

Færre p-pladser i gadeplan
I løbet af januar 2021 inddrager vi ca. 20 park-
eringspladser i gadeplan til byggeplads.

Beboerlicens IN gælder til Edel Sauntes Allé
Har du beboerlicens til licenszone IN, kan 
du fra 1. oktober 2020 også parkere på Edel 
Sauntes Allé

Hovedtidsplan for lukning og åbning af 
p-kældrene
• Lille p-kælder er lukket
• Stor p-kælder lukker januar 2023
• Ny p-kælder åbner april 2026

Kontakter under udførelse 
Har du brug for at komme i kontakt med 
entreprenørerne under udførelsen f.eks. 
som følge af gener, vil kontaktoplysningerne 
fremgå af det kommende byggepladsskilt. 

Med venlig hilsen

Vibeke Gravlund
Projektleder, KAB
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Glædelig jul 
og godt nytår

Cyklister


