
Afd. 1, Boligforeningen Ringgården 

Boligforeningen Ringgården blev startet af en flok håndværkere og en trambuschauffør i Aarhus i 1938, i en 

periode hvor Aarhus voksede eksplosivt. Ringgaden, det nye store ringgadesystem, blev skabt til afvikling af 

den hastigt voksende trafik og her blev disponeret arealer til at opføre boliger til de mange som søgte bolig 

i Aarhus. Og netop her ved Vestre Ringgade var derfor det rette sted til boligforeningens første, store 

bebyggelse, Ringgården, med 140 boliger i 3 etages blokke, til århusianske arbejderfamilier. Det var små 

lejligheder med 2 eller 3 rum og et lille køkken, lille wc, ingen altaner og ingen bad i lejlighederne derimod 

fællesbad i kælderen. De største lejligheder var gennemlyste, de mindre ensidigt belyste til enten gården 

eller gaden. Dengang under 2. verdenskrig var det gode boliger. Blokkene var opført i gedigne materialer, 

røde mursten, vingetegl, terrazzotrapper i opgangene og fine detaljer omkring hoveddørene som vendte ud 

mod den nye trafikåre. 

Skønt boligerne efterfølgende har fået nye plasticvinduer, isolerede gavle, møderum til 

afdelingsbestyrelsen i kælderen og fjernvarme, er der ikke ændret på indretningen og dagslysforholdene. 

Mange beboere har boet her siden opførelsen og har været glade for den centrale placering og den billige 

husleje, men boligstandarden levede langt fra op til dagens krav. 

En renovering var nødvendig for at sikre beboerne bedre boliger og for at minimere miljøbelastningen fra 

et alt for stort energiforbrug til opvarmning. Men hvordan?  

Stadsarkitekten pointerede vigtigheden af at bevare facadeudtrykket mod Ringgaden og Viborgvej som en 

vigtig del af fortællingen om udviklingen i Aarhus i 30erne og 40erne. Ombygninger indenfor husets 

oprindelige klimaskærm var derfor, og fordi mest muligt genbrug ud fra en ressourcebetragtning er 

ønskværdigt, den basale analyseopgave. Det viste sig imidlertid, at kravet om bedre køkkener, bedre 

lydisolering mellem lejlighederne og mod den trafiktunge Ringgade, badeværelser i boligerne, altaner og 

gennemlyste lejligheder, og fastholdelse af det oprindelige antal boliger, ikke kunne opfyldes inden for de 

eksisterende rammer, når også indgangspartier og adgangstrapper mod Ringgaden og Viborgvej skulle 

bevares. 

Nytænkning og dybdeborende økonomiske beregninger var påkrævet. Konklusionen blev ny indmad i 

husene og udvidelse af boligarealet ind mod gården samt supplerende boliger, dels i tagetagerne, dels som 

tilbygning ovenpå de 2 blokke som ligger inde i gården.  Resultatet er, at der stadig bliver 140, men nu 

større, boliger i afdelingen, og at der på blokkene i gårdrummet, som nu har flade tage, desuden er tilføjet 

store gode fællesrum, grønne tage, energihøst og en stor fælles tagterrasse med udsigt 360 grader over 

Aarhus midtby. 

Renoveringen er gennemført trinvis, således at en blok er tømt ad gangen og beboerne genhuset. Huset er 

derefter strippet så kun 3 facader og hovedtrapper står tilbage.  Der er nu brugt forspændte huldæk 

elementer  og præfabrikerede badeværelsesenheder. På gårdsiden er der, med et markant nutidigt 

arkitektonisk udtryk, adderet et 3 meter let modul med pudsede, hvidmalede overflader, som rummer 

udvidelser af stuer og store åbne, overdækkede altaner og elevatorer i forbindelse med nye 

adgangstrapper fra gårdsiden.  



Facaden mod gaderne har fået 3-lags vinduer med en samlet U-værdi på 0,8 som nu giver udsigt uden 

trafikstøj. Der er lagt nyt rødt tegltag på tagkassetter og 310 mm isolering. Bevarede gavlfacader, som 

tidligere er udvendigt isolerede og har fået ny teglfacade, er nu indvendig extra isoleret med 100 mm, 

øvrige bevarede facader er indvendig isoleret med 150 -200 mm mineraluld og gulv mod kælder er isoleret 

med 150 mm mineraluld ovenpå dækket. Nye facader mod gårdsiden er isoleret med 300 mm mineraluld 

og alle vinduespartier er 3-lags energivinduer med en samlet U-værdi på 0,8. Et mekanisk balanceret 

ventilationsanlæg med genvinding sikrer et optimalt indeklima i boligerne med minimalt energiforbrug. 

 

Den renoverede boligbebyggelse er desuden forsynet med 80 m2 solceller med 11,52kWp og en beregnet 

årlig produktion på 11.000 kWh og 200 m2 solpaneler til boligernes varmtvands forbrug,  placeret på de 

flade tage. Bygningerne har således fået et markant energiløft fra et før energiforbrug til drift på 114 

kWh/m2/år til efter renoveringen et beregnet energibehov på 47,8 – 52,7 kWh/m2/år. Den beregnede CO2 

reduktion for bebyggelsen er 108t/år. 

For at spare yderligere på driftsressourcerne opsamles regnvandet fra de store tegltagflader, det filtreres 

og genbruges i afdelingens fælles vaskerier i kældrene. Foreløbige målinger i blok 1 viser at det opsamlede 

regnvand dækker vandforbruget i vaskeriet. 

Endelig undergår gårdrummet en forvandling fra meget åbent med store befæstede arealer til mere grønt, 

både på terræn, på flade tage og på facader, mindre befæstet og bedre og smukkere belysning. 

Skønt renoveringsprocessen har været kompliceret og prisen er på niveau med nybyggeri er konklusionen, 

at det var det rigtige valg at passe på historien og give den nyt og mere klimarigtigt liv. Alle de 

nyrenoverede lejligheder er beboede og afdelingen har venteliste – mange vil gerne bo i velindrettede 

moderne boliger i historiske rammer midt i byen.   

 

  


