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Innovations- og temagrupper, 1:1 forsøg, 
protoyper og workshops.

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af 
oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering 
af regnvand i byens gårdhaver? Og hvad nu hvis fremtidens gårdhaver samtidig 
spillede en aktiv rolle i at forbedre byens vandbalance, forbedre mikroklimaet og 
mindske luftforureningen i byen? 

Ville det kunne motivere fremtidens beboere til nye typer af aktiviteter, fælleskaber og 
måder at tage ejerskab til gården og livet i gården på? Ville det forme grundlag for helt 
nye typer gårdmiljøer, hvor forbindelser mellem gade og gård, aktivitet, stille hjørner, 
skybrudsvand, private og semiprivate zoner flyder ind og ud mellem hinanden i nye 
meningsfulde relationer, og æstetisk tager form fra vejr, liv og brug?

Disse spørgsmål og visioner er hvad teamet har vundet totalrådgivningen på at 
understøtte og opbygge i et meningsfuldt samspil mellem nature, beboere, fagfolk. 

MERE INFORMATION, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER
Center for Nye Anlægsprojekter
Område- og Byfornyelse
Postboks 339
1504 København V

Tlf. 3366 3366
E-mail: anlaegsprojekter@tmf.kk.dk

www.klimakvarter.dk/gaardrum/fremtidens-gaardhaver/skt-kjelds-plads
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Inspiration til den fremtidige gårdhave

RYDNING

Alle eksisterende plankeværker og barrierer, der opdeler 
gårdrummet, fjernes. Dele af det eksisterende garage-
anlæg nedrives for at skabe sammenhæng og åbenhed 
i det nye fælles gårdrum. Muligheden for at parkere i 
gården forsvinder. De dele, der ikke nedrives, omdannes 
til skure for dagrenovation, storskrald og cykelparkering 
samt for beboerfaciliteter som værksted og fællesrum. 
Garagerne renoveres sparsomt, så de fremstår med de 
eksisterende murede facader, som begrønnes. Desuden 
vil de mange belægninger og asfaltoverflader blive 
fjernet, så gårdrummet i fremtiden får ca. 80% grønne 
vandgennemtrængelige overflader

INDRETNING AF DEN FÆLLES GÅRDHAVE

Den fremtidige gårdhave vil opleves som én sammen-
hængende have - et fælles grønt, imødekommende og 
lyst gårdrum. Det grønne brydes af en slynget adgangs-
sti, som forbinder opgangene til boliger, kældertrap-
per, portgennemgange og fællesrum. Stierne indgår i 
et bevægelses- og oplevelsesforløb gennem gårdens 
forskellige temaer: regnbedene, græsplænerne, hyg-
gekrogene, klatreskoven, nyttehaverne, bakkedraget, 
skovbrynet og lysningen. Tilgængeligheden og den 
uhindrede bevægelse rundt i hele gårdanlægget lettes 
yderligere af træbroer, der fører henover regnbedene. 

Beplantning

Målet er at skabe en frodig, robust og bæredygtig by-
natur. De grønne områder vil være varieret sammensat 
af græsområder, engarealer, dyrkningsbede, grønne 
vægge, bærbuske, frugttræer og mindre grupper af 
træer. Gårdhaven vil få et bredt udvalg af plantearter, 
der understøtter en høj biodiversitet. De gamle træer, 
der er særligt værdifulde for gårdens udtryk, rumlighed 
og samlede biodiversitet, bevares.  Plantearterne ud-
vælges, så de passer bedst muligt til de eksisterende og 
fremtidige forhold så som jordtype, fugtighed, lys og 
skygge. Erfaringer, der er indsamlet ved 1:1 forsøgene, vil 
danne grundlag for en del af den fremtidige beplantning. 


