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Aarhus Kommunes bygningsvurdering og anbefaling 



MIDTKRAFTGRUNDEN

Bygningsvurdering og anbefaling

Planafdelingen har foretaget en registrering af bygninger og bygningsfragmenter i områ-
det i forhold til bevaringsværdi og transformationsværdi. 

Der er bevaringsværdige bygninger i området. Udover disse er der bygninger, der ikke 
er bevaringsværdige, men som indeholder værdi i forhold til at understøtte struktur og 
sammenhæng i området. Følgende indeholder en oversigt og en anbefaling i forbindelse 
med områdets og enkeltbygningers konvertering til anden anvendelse.
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MIDTKRAFTGRUNDEN

Efter Studstrupværkets overtagelse af produktion af el og fjermvarme, blev store dele af 
de gamle industribygninger på Midtkraftgrunden vest for Aarhus Havn fjernet. Enkelte 
bygninger og bygningsfragmenter står tilbage og dele nord for havnesporet er allerede 
omdannet. Den nære beliggenhed til vand og havn opleves uhindret og der er brede, 
værdifulde kig til markante bygninger ved Aarhus Olie og Jysk Andelsfoderstofforret-
ning. Hele området opleves dog som et opbrudt område og sporerne fra den tidligere 
industri står i dag som løsrevede fragmenter. Området er ikke udpeget som kulturmiljø 
i kommuneplanen, men indeholder fortællende elementer, der vil være værdifulde at 
bringe videre i kommende planlægning.

Følgende elementer beskrives som vigtige for områdets fortælling:

• Bevaringsværdige bygninger
• Kulbro
• Kig til havn, vand og markante bygninger 
• Jægergårdsgade som formidler mellem områder - kig til havneindustri og Slagte-

rigrunden
• Brostensbelægning i Jægergårdsgade

Der er bevaringsværdige bygninger i området. Udover disse, er der bygninger, der ikke 
er bevaringsværdige, men som indeholder værdi i forhold til at understøtte struktur 
og sammenhæng i området. Der er derfor foretaget en registrering i forbindelse med 
enkeltbygningers konvertering til anden anvendelse i det aktuelle område, således at 
områdets fortælling bæres videre i planlægningen.

Ved bygningsregistreringen er der foretaget en graduering i forhold til bevaringsværdi. 
Gradueringen falder i tre kategorier:

• Bevaringsværdige bygninger 
• Bygninger der kan fjernes men som udgør værdi i forhold til struktur og sammen-

hæng
• Bygninger der kan fjernes
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kulbro

Siloanlægget ved Aarhus Olie

Jysk Andelsfoderstofforretning 
- ”De fem søstre”

Kig til havneindustri v. Jægergårdsgade

omdannede bygninger

MIDTKRAFTGRUNDEN

AKTUELT OMRÅDE



1906 - Elværkets reparationshal og maskin-
værksted, der i dag er bevaret (- Turbine-
hallen nord for det nuværende havnespor), 
ses i baggrunden

Midtkraft ca. 1950 - udsigt fra nordøst. Kulsporet ses i forgrun-
den

Midtkraft 1953 - udsigt over Aarhus Belysningsvæsen. I 
forgrunden hjørnet af Strandvejen og Jægergårdsgade

Kig til Aarhus Olies markante silobygning Kig til havneindustri og Slagterigrunden v. Jæger-
gårdsgade

Kig til Jysk Andelsfoderstofforretning og ”De fem 
søstre”
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bevaringsværdige byg-
ninger og bygningsværker

bygninger der kan fjernes men 
udgør værdi i forhold til struktur og 
sammenhæng

bygninger der kan fjernes
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BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG BYGNINGSVÆRKER

De ældste, typiske og mest fortællende industri, kontor og brugsbygninger i områ-
det. Udgør stor værdi i det samlede miljø som vigtige elementer i fortællingen om et 
tidligere industriområde. Ved ændring af anvendelse, skal bygningernes udtryk enten 
fastholdes eller understøttes.

1. Administrationsbygning for Aarhus Belysningsvæsen fra 1936 - værdi 3. 

2. Bygning til industri og håndværksproduktion fra 1908 - værdi 3.

3. Kulbro ca. 1950 - værdi 2. 
Kulbroen er et bygningsværk, der har karakter af landmark. Den mest markante del 
løber øst - vest i områdets udstrækning. Et murstykke af beton ved kulbroens vestlige 
del bør indtænkes i den fremtidige anvendelse af kulbroen.

3a. mindre og nyere bro - værdi 2.
Bygningsværket fortæller sammen med det store øst – vestgående kulspor fra ca. 1950 
historien om de tidligere store industrianlæg, der har ligget i området.  Historiske 
fotos af arealerne viser, at lignende bygningsværker har været et gennemgående og 
markant tema.

4. Bygning til kontor mv. - anstalt / bad fra 1913 - værdi 2.
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BYGNINGER DER KAN FJERNES MEN SOM UDGØR VÆRDI I FORHOLD TIL 
STRUKTUR OG SAMMENHÆNG

Nyere bygninger, der falder udenfor områdets fortælling eller bygninger, der er æn-
dret så væsentligt, at der blot er få spor tilbage af oprindelig bygning. Bygningerne 
udgør imidlertid værdi i forhold til at understøtte struktur og sammenhæng.

5. Bygning til bolig - administration mv. fra 1908 - værdi 5.
Bygningen markerer hjørnet ved Jægergårdsgade og Strandvejen / Spanien. Det vil 
være vigtigt, at fremtidig bebyggelse opnår skalamæssig sammenhæng med eksiste-
rende karrebebyggelse (ved hjørnet Jægergårdsgade 150) og kommende bebyggelse 
på Centralværkstedet langs Spanien.

6. Kontorbygning mv. fra 1968 - værdi 7.
Bygningen er sammen med bygning 2 med til at definere et værdifuldt kig til havne-
industri ved Aarhus Olie. Overordnet udtryk og arkitektur er imidlertid fremmed for 
området.

7. Kontorbygning mv fra 1920- værdi 7.
Bygningen er med til at definere en del af facaden mod Strandvejen. Bygningen frem-
står dog i udtryk og materialer / overfladebehandling fremmed i området.

8. Kontorbygning fra 1929 - værdi 8.
Bygningen er med til at definere en del af facaden mod Strandvejen. Bygningen frem-
står dog i udtryk og materialer / overfladebehandling fremmed i området.

9. Kontorbygning fra ? - værdi 6.
Bygningen fremstår som bygningskrop og med visse bygningsdele i et samspil med 
bygning 4. Udtryk og arkitektur er dog fremmed for området.
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BYGNINGER DER KAN FJERNES

Bygninger, der fremstår uden værdi og som kan fjernes uden at forringe fortællingen i 
området. 

10. Værkstedsbygning fra ? - værdi 7.
Bygningen kan fjernes. 

11. Garagebygning fra 2001 - værdi 9.
Bygningen kan fjernes. Derved frilægges bygning 2.

12. Lagerbygninger fra 1997 - værdi 9.
Bygningerne  kan fjernes - barak / midlertidig karakter.

13. Lagerbygninger fra 1976- værdi 9.
Bygningerne  kan fjernes - barak / midlertidig karakter.

14. Tankstation med butik og vaskehal fra 1983 - værdi 9.
Bygningerne kan fjernes.

15. Transformatorbygning fra ?- værdi 8.
Bygningen kan fjernes.

16. Bygninger / ”Hus forbi” fra 1963 - værdi 8.
Bygningerne kan fjernes.

17 - 20. Sidebygninger fra 1962 - 1994 
- værdi 8.
Bygningerne kan fjernes.
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