
 

 

 

 

 

Århus d. 13. august 2014 

NR. 3. 2014 

Jeg har fået nogle henvendelser vedr. Buerne på 

det gamle værksted og garageanlæg, at de skulle 

være fredet, jeg har undersøgt sagen ved Århus 

Kommunen, her siger de, at buerne  IKKE er 

fredet men i Lokalplanen for området har man 

besluttet at nogle af buerne skal bevares, men 

hvordan det skal der findes ud af i den nærmeste 

fremtid. 

Lidt historisk for området. 

I 1947 var der planer om at der skulle have været 

opført en Sporvognsremisse med plads til 24 

sporvognstog og 2 trambusgarager med plads til 

20 trambusser i hver samt et kontor, men det 

blev desværre ikke til noget. 

 

 

Der kom nye planer på bordet og i perioden 1952 -54 

byggede men nyt et super moderne Trambus værksted 

og opstillingshal der rummer 33 trambusser på næsten 

samme område. Det særlige ved denne bygning er at 

den er uden bærende væge og piller bygningen holdes 

på plads af Buerne. 

I baggrunden se Gården Kirstinelund og trambus-

garagen i forgrunden ses Elementhusene på Gustav 

Holms Vej lå en række boliger for såkaldt husvilde i 

form af små træhuse, der i daglig tale blev benævnt 

som barakkerne, der kommer mere historie på 

Hjemmesiden.  
Luftfoto fra 1954,  gengives med tilladelse af Pressefotograf Ib Hansen. 

 

Trambusgarager  

til 20 busser i hver. 



Tilbage til i dag Sporvejsdrift har i dag besøgt Busgaragen på Bryggervej.  

Nu er man i gang med at skære 

Vaske/klargøringshallen i mindre stykker, der 

PCB i betonen og det skal fjernes for sig selv 

PCBen er giftig og arbejderne bruger 

Åndedrætsværn  brug handsker og 

overtræksdragt 

 

Det meste af 

administrationsbygningen er 

væk der er kun murbrokker og 

beton tilbage, i dag var der 

åben hus i undervisnings-lokalet 

eller resterne af det.  

 

Murbrokker og beton og det køres ned 

i den bagerste del af garageanlægget 

der hvor ledbusserne stod her vil der 

med tiden komme et anlæg til 

knusning af brokker og beton. 

 



Man er også gået i gang med at 

fjerne de gamle Rør og udluftning 

i værkstedt. 

På billedet herunder ses nogle af 

de rør der var beregnet til 

Brandsikring. 

 

 

 

 

 

 

 

Bunker af Murbrokker og Beton 

der venter på at blive knust. 

 

Den gamle bygning står i 

endnu det bliver formentlig 

opstillingshallen der skal 

rives ned  efter vaskehallen, 

men det vender jeg tilbage 

med 

Nyhedsbrev fra 

www.sporvejsdrift.dk 

øvrige foto: John E. Nielsen 


