
Gårdrumprojektet “Grøn gård” 
AB Haabet



Gården i dag
Lysten til at bruge gården er der, men rammerne understøtter ikke livet i gården



Projektets opgave og mål

Der ønskes et samlet forslag (skitseprojekt) for renoveringen 
af gården, indeholdende en overordnet etapeinddeling og 
overslag på budget.

Målet er en skønnere, grønnere og mere levende indretning af 
gården, der løfter det samlede udtryk, både når man bruger 
gården, når man går igennem og når man kigger ned på gården.

En gård vi kan samles i og en gård hvor man glædes over at 
være. 



Vega landskab
Landskabsarkitekter med mere end 15 års erfaring med blandt andet gårdrumsrenoveringer.



Proces
Hvor er vi nu og hvad er gået forud for dette?

November 2019 - Bestyrelsen nedsatte en projektgruppe til at igangsætte udarbejdelsen af en samlet plan for 

udvikling og renovering af gården – og i første omgang ud for ønsket om en forbedring af aff aldsområdet

December 2019 - Projektgruppen følger op på rapport fra Rambøll og indsamler relevant information 

fra ejendomsinspektør, kommune og referenceprojekter mv.

Januar 2020 - Projektgruppen kontakter Vega landskab ved Anne Galmar, der har 

mere end femten års erfaring med gårdrenoveringer

Januar 2020 - Projektgruppen laver et første udkast til et byggeprogram til Vega 

Landskab, så de får en idé om opgavens omfang 

Februar 2020 - Projektgruppen indkalder til beboermøde for at høre beboernes ønsker og ideer for 

gården

Februar 2020 - Byggeprogrammet tilrettes efter beboermødet efter input fra 

beboerne. Vega Landskab igangsættes med arbejdet. 

Juni-August 2020 - Der afholdes 3 byggemøder med landskabsarkitekten undervejs i processen. 

October 2020 - Vega Landskab afl everer et skitseprojekt for udviklingen af gården til 

godkendelse på Generalforsamlingen



Beboermøde 18/2 Byggemøder 25. juni, 9 juli og 20. august

Proces - Beboer- og byggemøder



Emner på beboer- og byggemøder

Grøn gård Fællesskab i gården

Cykelparkering Aff aldshåndteringRegnvandshåndtering 

Voksne i gården Børn i gården



Gårdrummets præmisser - Sol og skygge
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Gårdrummets præmisser - Boliger og butikker

Ved Linden

Amagerbrogade

Bu
tik

er

Boliger

Butiker



Gårdrummets præmisser - Praktiske behov
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Koncept for gårdrummet

BUTIK

‘PRIVAT’ OPHOLD
I SOL

SEMI-PRIVAT OPHOLD
I SOL

Fælleszone

Privat zone

Affaldsskur

Område for flytbar møblering

t 
de

, k 



Plan for gården

Variationer i trædæk giver forskellige typer ophold, få eller flere sammen
Langs facaden kan manlæse en bog med ryggen mod murenMord nord og syd er der mulighed for ophold i større forsamlinger

festtelt 10x5 m
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Plan for gården norddelen
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Plan for gården syddelen
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Det fælles rum

De fælles rum er større sammenhængende arealer som kan bruges 
af større grupper af mennesker. Fx. et balagt areal med borde-bænke, 
som kan flyttes så duemanden eller andet køretøj kan køre hen til 
facaden.
Det kunne også være en boldbane.



Det “semi-private” rum

I de ‘semi-private’ zoner kan  man sidde flere sammen. Zo-
nen henvender sig til hele gårdrummet, ved at være mere 
‘åbent’ og placeret tætter epå gårdens midte. Evt. er der 
også placeret program som fx en legeniche eller nyttehave.



Det “private” rum

De ‘private’ zoner er der hvor man sidder ‘med ryggen mod 
muren’  eller hvor beplantning, parasoller, pergolaer eller 
andre rumskabende elementer skaber nicher som skærmer 
for indblik.



Aff aldsskur

Snit BB M 1:100 Snit BB’ M 1:100

Snit CC M 1:100

Opholdskant som 
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Opholdskant med
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Affaldsskur med luftig top

Affaldsskur lukket ud for 
container, åben for indkig

Klatreplante på 
affaldsskur

Siddekant på 
skur

Cykelparkering 
på trædæk

Cykelparkering 
på trædæk

Trædæk integreret 
i affaldsskur

Grønt tag og klatreplante på affaldsskur Cykelparkering på trædæk

Affaldscontainerne bliver i skitseforslaget 
fordelt i to skure, hvoraf det ene også indeholder 
storskrald. Med denne løsning bliver affaldet 
mindre dominerende i gården, da skurene bliver 
mindre, og kan placeres væk fra indgangsdørene 
således at ingen beboere ‘træder ud i et skur.’ 
Skurene har også rumlige kvaliteter ifht. at 
opdele det langsgående rum i mindre enheder 
og ‘danne ryg’ til opholdspladserne imellem 
dem og husfacaden, så der skabes et mere 
intimt rum. Samtidig fordeles skurene i gården, 

så alle har cirka lige langt til at komme af med 
sit affald. Begge skure indeholder samme antal 
containere og fraktioner ifbm. affaldssortering. 
Langs facaderne på skurene kan beplantes med 
klatreplanter for at opnå et grønnere udtryk. 



Pergola og plantebed

Ved at bruge beplantning i 
forskellig højder og pergolaer med   
klatreplanter,  skabes mindre 
‘intime’ nicher som har en rolig og 
grøn steming. Her kan man sidde 
omgivet af grønt og slappe af på 
hængende møbler eller mindre 
cafeborde og tage en snak over 
en kop kaffe. Bedene kantes med 
beton, der samtidig kan fungere 
som siddekant.Betonkant omkring plantebedIndretning med lette møbler Hængende sofa under pergola, grøn væg skaber nicher og ‘intimitet’ og pergolaer skaber rum i rummet

Plantekrukker på 
opholdskant

Ophold med 
ryglæn

Plantebed med 
betonkant

Plantebed med 
græsplæne

Ophold og grill under pergola  Pergola som ‘lounge’ i det grønneCykelparkering på træ Cykelparkering på træ



Fra grå og slidt...

...til grøn og indbydende


