
 

 

 

 

 

Århus d. 9. november 2014 

NR. 14. 2014 

Så er Sporvejsdrift klar med nyhedsbrev nr. 14. 
Denne gang starter jeg med 2 af de sidste nye luftfoto jeg har fået fra Århus 
Kommune. På billedet kan man stadig lidt af opstillingshallen, men i skrivende 
stund  er den næsten helt væk det kan ses på et andet billeder der komme senere i 

nyhedsbrevet.  

I nyhedsbrev nr. 12 
viste jeg et billede 
med markering af 
hvilke buer der skal 
blive stående fra det 
gamle værksted, 
men det er blevet 
ændret, så det bliver 
de 3 buer fra den 
nordlige ende. se 
markering på 
billedet. 

Nu er man gået igang 
med at fastsætte 
jernplader som skal 
holde de stativer som 
skal sikre at buerne ikke 
vælter 

 

foto: af Kenneth Normann Jeppesen  

 fra Airshoot.dk 

foto: af Kenneth Normann Jeppesen  

 fra Airshoot.dk 



I sidste uge har jeg besøgt GH af 2 
omgange, da det er begyndt at gå 
hurtigt nu, og så er det jo om at være 
der når der sker noget.  

Billedet af det gamle værksted og 
garage ser meget tomt ud, der 
mangler kun nogle få rør at blive 
fjernet. 

Man er i gang med at sandblæse den 
sidste ende af værkstedet og tager ca. 
3 dage. 

 

Der har også været gang i 
slamsugerne ved alle lifte i 
værkstedet er der opsamlet olie og 
skidt.   

 

 

Billedet til højre viser en af buer fra 
opstillingshallen, udover armeringsjern er 
det også brugt stålvejer . 

 

 

 

 



Det ses tydelig på billedet til venstre 
der er ikke meget tilbage ag 
opstillingshallen. 

På billederne herunder kan man se 
hvor der er mærket op til de 
jernplader som skal monteres og at 
man er i gang med at sætte de 
jernplader fast som skal holde 
stativerne til buerne 

De sidste tre billeder viser hvor en af buerne på opstillingshallen bliver væltet 

Nyhedsbrev fra www.sporvejsdrift.dk             
e-mail: mail@sporvejsdrift.dk 


