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“  
Med Fremtidens Gårdhave ved Askøgade 
ønsker teamet at skabe nytænkende bud på 
regnvandsarkitektur med stærk lokal fo-
rankring. Teamet vil demonstrere, at stærke 
LAR- løsninger minimerer både kvalitative og 
kvantitative konsekvenser af  afstrømning og 
maksimerer den rekreative værdi. Teamet vil 
styrke fællessskaber i gården og sammen-
hænge med kvarteret gennem tilrettelæg-
gelsen af rum, funktioner og aktiviteter.

S. 2   Proceskatalog  |  Fremtidens Gårdhave v. Askøgade

Københavns Kommune har sat fokus på tre eksemplariske 
projekter for at styrke uddviklingen af nye LAR-løsninger 
(Lokal Afledning af Regnvand) i Københavns gårde. I nær-
værende proceskatalog beskriver vi den samarbejdsdrevne 
innovationsproces bag udviklingen af Fremtidens Gårdhave 
ved Askøgade (FG2). 

Kataloget beskriver det samarbejdsdrevne innovations-
forløb, der har ledt frem til det endelige projektforslag for 
gårdhaven. Proceskataloget omhandler både det interne 
projektforløb, samarbejdet med kommunen og beboerind-
dragelse i forbindelse med udviklingen af fremtidens Gård-
have. Rapporten er udarbejdet af teamet bag gårdhaven, 
der består af Kuben Management, Labland, Niels Lützen 
landskabsarkitekter, Envidan og Urgent.Agency (ansvarlige 
for rapporten). 

Udover nærværende beskrivelse af processen er der pro-
duceret et LAR-katalog med fokus på arbejdet med LAR 
samt en afrapportering om det gennemførte 1:1 forsøg 
i gården. I nærværende rapport vil man også få indblik i 
LAR-arbejdet og 1:1 forsøget, men der er mulighed for at få 
mere viden gennem i de to andre rapporter, der også kan 
findes på Fremtidens Gårdhaves hjemmeside.

Projektudviklingen har fundet sted i perioden fra foråret 
2015 til 2016. I foråret 2016 er projektet i høring. Projektet 
forventes realiseret sommeren 2018.  

indledning
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indledning 

MåLsæTninGEr

Der var to overordnede formål med projektet i Vogn-
mandsparken. 

1) At udvikle fremtidens grønne og rekreative LAR-og sky-
brudsløsninger og afprøve dem i gården ved Askøgade. 

2) At afprøve og gennemføre en samarbejdsdrevet, in-
novativ udviklingsproces med fokus på at styrke arbejdet 
med LAR. 

En central ambition var, at løsningerne skulle kunne an-
vendes i andre københavnske gårdhaver og byrum og i det 
hele taget bidrage til at udvikle mere helhedsorienterede 
LAR løsninger i de københavnske gårde med høj arkitekto-
niske kvalitet.

København Kommunes formulerede målsætninger med 
projektet var: 

”Projekt Fremtidens Gårdhave ved Askøgade skal være det 
gode eksempel på, hvordan københavnske gårdhaver kan 
bidrage til byens klimatilpasning og udvikle en stedsspe-
cifik regnvandsarkitektur. En arkitektur hvor vandet både 
er kilden til det arkitektoniske greb, formgivning og de 
rammer, der derved skabes for frodighed, biodiversitet og 
beboernes bo- og livskvalitet.” 

Projektet skulle dermed vise, hvordan et nedslidt og utids-
svarende gård- og gadeareal renoveres og omdannes til en 
rekreativ, grøn gårdhave med regnvandsløsninger. 
 
 

Projektets målsætninger: 

•	 Gårdhaven skal indrettes til at håndtere mest mulig 
hverdagsregn lokalt samtidig med at skybruds-hæn-
delser håndteres, så der så vidt muligt undgås over-
svømmelser. 

•	 Der skal udvikles et robust regnvandsarkitektonisk 
greb og robuste løsninger, som skal fremstå let aflæ-
selige for beboerne i karréen.  

•	 Løsningerne skal fortælle om - og vise - vandet som 
ressource og kvalitet.  

•	 Grebet og løsningerne skal fungere arkitektonisk og 
være interessante i forhold til årstiderne. Det gælder 
både i perioder med masser af vand og i tørre perio-
der.
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FrEMTidEns
GårdhAvE

SamarbejdSdrevet  
innovation i prakSiS

kaPitel 1 — Projektorganisering

Projektets ambition var at arbejde med samarbejdsdrevet innovation og dermed sikre 
det bedst mulige afsæt for en fagligt velfunderet, innovativ og brugercentreret proces. 
Præmissen for samarbejdsdrevet innovation er, at kunde og leverandør arbejder med 
udstrakt vidensdeling, og at relevante fag- og forvaltningsfolk inddrages i processen. 
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samarbejdsdrevet innovation

TiLGAnG OG værKTØJEr

FoRsKELLIGE bRUGERE giver forskellige indsigter, og bør 
involveres på forskellige niveauer.

Teamets arbejde med samarbejdsdreven innovation er 
fokuseret på at omsætte brugerbehov og faglige ambi-
tioner til håndgribelige løsninger.

Urgent.Agency var ansvarlig for at facilitere innovati-
onsprocessen. Et centralt aspekt i procesdesignet var at 
skabe gode rammer for at indhøste viden blandt bebo-
ere og brugere - og derudfra innovere. 

Det handler om dialog og kommunikation, men også 
om et skabe et analytisk og kreativt rum, hvor behov og 
ressourcer identificeres. Den baggrund fungerer som et 
brief for ideudviklingen.

Udgangspunktet for innovationsarbejdet er, at man ikke 
at tager udtrykte brugerbehov som noget, der kan eller 
skal imødekommes 1:1. En innovationsproces handler 
om at oversætte behov og tanker til nye løsninger. 
Man skal bevæges sig fra research til analyse og fra 
analyse til syntese — og til sidst implementering. 

I procesdesignet lagde vi vægt på at kunne involvere 
forskellige grupper og interessenter på forskellige 
relevante måder i processen.  En udfordring er at forbinde 
de meget forskellige interesse- og vidensniveauer. 

INNoVATIoNsPRocEssER lader os forstå verden og 
kombinere ideer på nye måder.

Analyse Syntese

Research Implementering

VIRkelIge VeRden

Tænke Bygge

ABSTRAkT

god ide

Udforskning

Udvikling

Verificering

Risikohåndtering Risky Business

Opdagelse

god ide?
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samarbejdsdrevet innovation

PrOCEsBEsKrivELsE

Et centralt aspekt i teamets tilgang til innovationspro-
cessen omkring udviklingen af gården ved Askøgade 
handlede om at  gøre udviklingsprocessen effektiv ved at 
inddrage de rette kompetencer på de rette tidspunkter. 
Projektet blev bygget op af en kombination af intense, 
tværfaglige forløb hos rådgiver - såkaldte ”sprints” – 
kombineret med møder med faglige repræsentanter fra 
Københavns Kommune - ”Task Force”. Dertil kom et sær-
ligt spor, der satte fokus på inddragelse af beboerne. 

Task Force-møder

Task Force-møderne tjente det formål at holde en tæt 
dialog med kommunen, således at projektgruppen hele 
tiden var opdateret på de nødvendige godkendelser, 
muligheder og begrænsninger, der måtte være i forbin-
delse med ombygningen af gården. Task Force-møderne 
var således organiseret som et forum for videndelingen 
mellem de mange forskellige fagligheder, der var i spil 
under forløbet. Det var f.eks. folk fra miljømyndighederne, 
Københavns Kommunes klimatilpasningsteam og stads-
arkitekten. 

Sprints

sprint-møderne var projektteamets interne arbejds- og 
produktionsmøder. Urgent.Agency var ansvarlig for at 
kuratere møderne. Intentionen var at definere korte, 
intense forløb, hvor hele teamet arbejdede i samme rum. 
Her blev ideer udviklet og drøftet og viderebearbejdet. I 

alt blev der afholdt tre hele sprintdage. To sprints foregik 
hos Kuben Management, mens et sprint foregik i gården 
ved Askøgade.  Det sprint, der blev afviklet i gården, var 
særligt produktivt. Nærværet af de konkrete rumlige 
begrænsninger og potentialer gav praktiske indsigter og 
nye ideer. 

sprint-møderne gav værdifuldt output og var nødvendige 
i forhold til at komme i bund med drøftelser om løsninger.  
Praktisk var det dog en udfordring at sikre et effektivt 
arbejdsflow med så mange parter.

Der var fra starten indgået en aftale i projektteamet om 
at arbejde ud fra en flad struktur i gruppen. Det var imid-
lertid erfaringen, at der viste sig behov for en mere over-
ordnet projektleder, særligt i tidspressede situationer. 

Beboerinddragelse

Processen med omdannelsen af gården inkluderede en 
række beboermøder, workshops og uformelle begivenhe-
der. Labland og Urgent.Agency var ansvarlige for beboer-
inddragelsen på forskellige niveauer, men også projektets 
andre parter har spillet forskellige roller i dialogen. I pro-
jektforslaget er der tydelige aftryk af beboernes ønsker 
til gården. Det gælder for gårdens overordnede karakter 
og stemning som frodig, grøn og legende. og det gælder 
for de mange konkrete ønsker til en funktionel gård, med 
dertilhørende cykelparkering, affaldshåndtering ol.

beboerinddragelsen var til at starte med delt op i to spor: 
et fokuseret spor, hvor en engageret gruppe beboere var 
samlet (kaldet ”Havegruppen”), mens et bredt spor var 
tiltænkt til inddragelse af alle beboerne i ejendommen. 

Efter de første par møder viste det sig, at det i praksis 
ikke gav mening at arbejde med denne opdeling, da 
det var de samme 15-20 beboere, der deltog i begge 
arrangementer. For at undgå mødetræthed blandt 
beboerne valgte teamet at slå de to spor sammen. Dette 
har ikke haft betydning for beboernes mulighed for 
indflydelse på projektet. 
 
I stedet for flere deciderede beboermøder omhandlende 
LAR har inddragelsen af den brede beboergruppe fundet 
sted i sammenhæng med gårdens egne arrangementer. 
således har teamet været repræsenteret ved deres 
årlige loppemarked og have-/kælderdag. At være 
repræsenteret til beboernes egne begivenheder har 
bidraget til at flere beboere er kommet med feedback, 
og teamet har kunnet nå beboere, som ellers ikke har vist 
interesse for projektet.

beboerinddragelsesprocessen og outputtet fra 
brugerinddragelsen beskrives yderligere i kapitel 4.



oprindelig procesdesign, der beskriver de forskellige spor og 
arbejdsflows. Hovedintentionen var at fokusere oplæg på tværs 

af brugere og specialister. 
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SPRINT 2: SPRINT 1: 
Team

SPRING 3: Team

MiljøgruppenMiljøgruppen

Task ForceTask ForceTask Force

1:1

BEBOERVÆRDIUDVIKLING
INNOVATIONSSPOR MED MILJØGRUPPE

INDDRAGELSESPROCES

FASE 1 FASE 2

TEKNISK UDVIKLING
INNOVATIONSSPOR MED TASK FORCE

Konkretiser-
ing af 2-3 
koncepter, der 
kan afprøves i 
1:1-forsøg

Udvikling 
af mulige 
scenarier + 
udvælgelse 
af udvalgte 
til den videre 
proces

Færdig-
gørelse og 
forberedelse 
af udvalgte 
1:1-forsøg (2-3 
forsøg)

Kvalificering 
af 2-3 udvalgte 
testprojekter.

Udvikling 
af udvalgte 
scenarier 
(med fokus på 
teknisk udv.)

Kortlægning 
af eksister-
ende viden, 
potentialer og 
behov. Opstart 
og introduktion

Feedback og 
kvalificering 
ift. de endelige 
testprojekter.

Udvikling og 
kvalificering 
af scenarier 
(med fokus på 
oplevelse og 
beboerbehov)

JULI

S
om

m
er

fe
rie

JUNIMAJ 15 SEP OKT NOV 15

Kvalificering af 
inputs

Kvalificering af 
inputs

Miljøgruppen

Afdækning 
af behov og 
ønsker
Opstart og 
introduktion.

Fagligt møde Udstilling af 
de endelige 
1:1-forsøg

Opsamling og 
kvalificering

Information og 
forventningsaf-
stemning

Mulighed for 
studietur

Præsentation 
af Ideer + 
mulighed for 
feedback

samarbejdsdrevet innovation

PrOCEsBEsKrivELsE

Der arbejdes med to innovationsspor: social + teknisk 
innovation, der skal informere hinanden. Teamet fore-
slog to parallelle innovationsspor med hhv. miljøgruppen 
bestående af engagerede beboere og task force-gruppe 
bestående af fagfolk som producenter, myndighed, forsk-
ning og forsyning. Forløbet er en iterativ proces, hvor de 
to grupper kommenterer, udvikler og kvalificerer hinan-
dens arbejde løbende.

Innovationsforløbet er derfor struktureret i to adskilte, 
men tæt forbundne forløb. beboerværdiudvikling (marke-
ret med orange) har fokus på “vandværdi” og beboerne/
klimagruppens behov og ønsker. Det tekniske udviklings-
forløb (markeret med blåt) involverer fagfolk og kommu-
nen og har fokus på “vandkvalitet” og “vandkvantitet” ift. 
LAR. I midten er teamets interne proces illustreret, hvor 
vi dels behandler inputs fra workshop og dels afholder 
arbejdsworkshops. Det grønne markerer den bredere 
beboerinddragelse.

I forlængelse af den gennemførte udviklingsproces er det 
intentionen at afholde 1-2 tema-møder (gå-hjem møder), 
hvor Task Forcen og relevante eksterne videnspersoner 
inviteres til at komme med perspektiver på nogle af pro-
jektets problemstillinger, f.eks. vedrørende LAR- og gård-
haveløsninger. Rådgiverbranchen inviteres til at deltage i 
gå-hjem møderne.

På møderne præsenteres resultater af henholdsvis den 
samarbejdsdrevne proces og de forslag til konkrate 
LAR-løsninger, som vil blive udført. Mødernes formål er 
at udfordre og kvalificere den samarbejdsdrevne innova-
tionsproces og de konkrete løsningsforslag gennem en 
faglig debat.



kortlægning af  
fySiSke forudSætninger

kaPitel 2

Præmissen for en kvalificeret udviklingsproces er en grundig kortlægning af gårdens 
fysiske forudsætninger. Arkitektur, natur, særlige udfordringer og potentialer i forhold til 
gårdens aktuelle og fremtidige brug.
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FrEMTidEns
GårdhAvE
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FrEMTidEns GårdhAvE v. 
AsKØGAdE, ØsTErBrO

opgaven om at skabe fremtidens gårdhave handler om at 
omdanne en eksisterende åben gård på Østerbro til et nyt 
attraktivt og innovativt demonstrationsprojekt for LAR 
løsninger. 
opgaven vedrører den åbne gård ved Askøgade samt vej- 
og fortovsarealer og forhaver på selve Askøgade og langs 
Vognmandsmarken.



UATTRAkTIV BRed BRAndVej I hele kAnTzOnen Få SAmlIngSSTedeR I gåRden

UATTRAkTIV cykelpARkeRIng, deR AdSkIlleR gåRden

gRØnT pOTenTIAleSTORT SkRAldeRUm - med cOnTAIneR - Ved AnkOmST TIl gåRden

gåRdRUmmeT AFSkæReS AF ASkØgAde

engAgeReT klImAgRUppe SæTTeR gAng I mAnge TIlTAg

BØRnelIV SkABeR AkTIVITeT Og mØdeR I gåRden

mØRk Og OVeRgROeT
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Affaldsskur

Affaldshåndteringen i gården håndteres 
samlet i et stort affaldsskur, der er placeret 
på hjørnet af Askøgade og Vognmands-
marken. Dagrenovation samles i en stor 
ophalingscontainer. I skuret findes desuden 
plads til storskrald samt en række mindre 
containere på hjul til det resterende affald. 
Rummet hvor beboerne leverer storskrald 
fungerer som et slags byttemarked, som 
beboerne er glade for.

skuret er upvarmet og bygget op af en let 
stålkonstruktion med en pladebeklædning 
og har tidligere været bevokset med sted-
segrønne klatreplanter, som nu er fjernet. 
skuret har et meget markant og skæm-
mende udtryk, som er det første man møder 
ved ankomsten til gårdrummet. området 
rummer på mange muligheder for ophold og 
rekreation – også i forhold til solforhold – 
der i dag ikke er udnyttet.

kortlægning

FysisKE FOrudsæTninGEr

Bebyggelsen

Den samlede bebyggelse udgøres af en åben 
karré mod vest og en søsterbygning mod 
øst, der indgår som en del af en anden karré. 
bygningerne er opført i gul mursten med 
elegante og enkle facadeudtryk. bygnin-
gerne er tegnet af Kay Fisker. Mellem de to 
karréer løber Askøgade. Den vestlige karré 
er åben på hjørnet af Askøgade og Vogn-
mandsmarken. 

Askøgade

Askøgade har mod øst og vest længde-
parkering. Gaden skaber et markant skel 
mellem de to bebyggelser. bygningen mod 
vest forholder sig passivt til gaden, da 
indgangene vender ind mod gårdrummet. 
Arealet mellem facade og fortov udfyldes af 
en forhave med slået græs. bygningen mod 
øst forholder sig mere aktivt med indheg-
nede forhaver, indgange og cykelparkering. 
beboerne har forsøgt at aktivere forhaverne 
og hjørnerummet med højbede, opholds-
muligheder og en fælles informationstavle. 
Askøgade udgør, sammen med Vognmands-
marken, den primære adgang til gårdrum-
met for både hårde og bløde trafikanter.

Hoveddøre, porte og kældertrapper

Ankomsten til gårdrummet sker fra hjør-
net af Askøgade og Vognmandsmarken, i 
forbindelse med affaldsskuret, eller gennem 
en smal port fra Vognmandsmarken. Indgan-
gen forbi affaldsskuret fremstår som den 
primære adgang.

Alle bygningens indgange vender ind mod 
gårdrummet. Dette indebærer at gårdrum-
met skal fungere både rekreativt og som 
ankomstsituation. Fordelen ved indgangenes 
placering er, at det aktiverer gårdrummet og 
fremmer spontane møder.

Adgang til kælder sker gennem de enkelte 
opgange eller fra bygningens gadeside mod 
Vognmandsmarken og Venøgade.
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Garagen

Gården har en garage udformet som et skur 
med træbeklædning. Garagen rummer i dag 
viceværtens maskiner og udstyr til havear-
bejde, blandt andet snerydningsmaskine og 
græsslåmaskine. Garagerne er, ligesom reste-
rende skure i gårdrummet, placeret parallelt 
med facaden. Dette skaber en kraftig barriere 
mellem indgangsdøre og det indre grønne 
gårdrum. 

Cykelparkering

Gården har i dag 8 cykelskure i varierende 
størrelser, nogle med en sektion, der kan 
aflåses. som supplement til disse skure findes 
også nogle fritstående cykelstativer samt 
parkering i cykelkælder. I alt findes i dag 127 
cykelparkeringspladser i gårdrummet, 36 på 
Askøgade og omkring 30 i kælder. Ligesom 
garagen er disse cykelskure placeret parallelt 
med facaden og skaber således en anseelig 
barriere.

Antallet af cykelparkeringspladser er ikke 
tilstrækkeligt, da mange cykler bliver parkeret 
langs facaden og mod det indre grønne rum. 
Dette resulterer i, at cyklerne visuelt og 
fysisk fylder meget i gårdrummet, frem for 
alt i kantzonen mellem facaden og det indre 
grønne rum. I tillæg til det manglende antal 
cykelparkeringspladser i gårdrummet er 
cykelkælderen svært tilgængelig og kan ikke 
tilgås fra gårdrummet, hvor alle indgange er 
placeret.

Eksisterende vegetation og vurdering  
af træer og buskes tilstand

selve gårdhaven fremstår i dag tilgroet. Den 
tætte beplantning indebærer også, at de 
fleste rum i gården er meget skyggefulde, 
kun få steder får direkte sollys. Meget af 
gårdens beplantning består af høje og tætte 
buske. Disse buske skaber en grøn mur og 
bryder kontakten mellem kantzonen langs 
bygningens facade og det indre grønne rum. 
således vil det være hensigtsmæssigt at 
sikre en større sammenhæng på tværs af 
gårdrummet ved at rydde ud i buskbeplant-
ningen.

Vejanlæg og brandvej

Gårdrummet domineres i dag af en bred kø-
revej med fortov, som følger facaden i går-
drummet. Den asfalterede kørebane opdeler 
gården i en inde og en ydre del. Vejen funge-
rer også som brandvej. Vejens dimensione-
ring og karakter indebærer en høj frekvens 
af hverdagstrafik i gårdrummet, samtidigt 
med at vejen udgør en stor barriere mel-
lem indgange og det indre grønne gårdrum. 
som brandvej er vejen overdimensioneret, 
endvidere er brandvejen kun nødvendig i 
gårdrummets ene side, da redning med stige 
kan foregå fra bygningens gadeside.

kortlægning

FysisKE FOrudsæTninGEr
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Oversigt over træer

I gården findes følgende træer: 

1. stor elskværdig ædelgran
2. stor røn. stynet i toppen. svamp i 4 m. højde. 
3. Prunus. 3-stammet op til 2,5 m. højde. God vitalitet
4. Pilebladet dværgmispel 2 stk. begge er presset fra 

siderne
5. Dunbirk. Heksekoste, men ellers god vitalitet. Grim 

styning i toppen
6. Uidentificerbare, flerstammede 4 m. høje buske
7. Kirsebærholmen. Grim styning. God vitalitet. Fylder 

meget i gården. 
8. Fuglekirsebær. God vitalitet, men svær at bevare, grun-

det mange buske tæt på stammen, der ved fjernelse 
kan kompromittere dets rødder

9. Pilebladet dværgmispel. Presset fra sider. 
10. Fuglekirsebær. God vitalitet.
11. Fuglekirsebær. God vitalitet.
12. Engriflet hvidtjørn. God vitalitet. svær at bevare med 

rydningsværdig beplantning omkring stamme. 
13. Gran, men ikke ædelgran. siderødder i terrænhøjde. 
14. stilk-eg. Grimme, men korrekte beskæringer. Vitalitet 

god. For unik til at miste. 
15. Allerede fældet
16. Allerede fældet
17. Engriflet hvidtjørn. buske omkring. 
18. Engriflet smuk hvidtjørn med vedbend op ad stamme 

og grene. 
19. Engriflet hvidtjørn. buske omkring. 
20. Dunbirk. særegen form. God vitalitet. 

kortlægning

FysisKE FOrudsæTninGEr
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BEBOErBEhOv OG visiOnEr
kaPitel 3

Gennem et inddragelsesforløb med beboerne i Askøgade har der været en jævnlig sparring, 
udvikling og samarbejde med beboerne. Inddragelsesforløbet har primært haft det formål 
at afdække beboernes behov. Desuden har det været et formål at informere beboerne om 
projektets udvikling. Forløbet har været en iterativ proces, hvor hvert beboermøde har af-
født nye input og indsigter, som så har dannet nyt grundlag for projektteamet at arbejde ud 
fra. Her beskriver vi processen og centrale behov.

FrEMTidEns
GårdhAvE



beboerne fik mulighed for at engagere sig på flere niveauer. Dels 
gennem bredt orienterede beboermøder og dels gennem mere 
dybdegående møder. I praksis blev adskillelsen mellem de to mø-
detyper dog blødt op, da der var stort overlap blandt deltagerne. 
For at få bredere fat i bebeoerne har projektteamet deltaget i 
en række sociale begivenheder i Gården, herunder gårdens som-
merfest.  Endvidere har teamet arbejdet engagerende og sociale 
aktivieteter ind i inddragelsen for at få flere til at deltage - ved. 
f.eks. at have fællesspisning ved lanceringen af 1:1 forsøg. 

Gennemførte møder og workshops:

•	 opstartsmøde med havegruppe
•	 beboermøde
•	 Havegruppe / beboer workshop
•	 beboerdag med åben workshop
•	 besøg til gårdfest
•	 Havegruppe workshop
•	 1:1 forsøg i gården
•	 Fælles beboerafstemning

På gårdvandring med beboerne

Uformelt møde med beboerne

scenarier diskuteres i gården

beboere kunne tegne og tale med deltagere fra rådgiverteametInspirationskort deles og diskuteres

Præsentation af ønsker og ideer
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BEBoERmødE 1 – KoRtLægNiNg AF BEhov og viSioNER

beboerbehov og visioner 

inddrAGELsE AF BEBOErE

hAvEgRUPPE woRKShoP 2



Inspirationskort

Kort til dokumentation af 
observationer i gården
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beboerbehov og visioner

PrOCEsBEsKrivELsE

Her beskriver vi de øvelser, som teamet har sat i spil med 
beboerne i gården. Foksu er på de beboermøder, hvori 
der har indgået øvelser og processer, der har særlig inte-
resse. Derudover er der afholdt mindre, uformelle møder.

beboermøde 1  
Kortlægning af behov og visioner

beboermøde 1 havde til formål at igangsætte en behovs-
afklaring og idégenereringsproces blandt de deltagende 
beboere. På mødet blev der arbejdet med to øvelser: en 
gåtur med observationer i gården og en øvelse med inspi-
rationskort med billeder af gårde, haver, vandhåndtering 
mm. Øvelserne var med til at starte tanker om mulighe-
der, drømme og potentialer i gården. 

 
Øvelse 1: Gåtur med særlige observationer

Øvelsen havde til formål at indsamle erfaringer, indsigter 
og ideer fra beboerne angående deres gård. Forløbet 
startede med en gåtur i gården under vejledning af en 
landskabsarkitekt fra teamet. På gåturen var medbragt et 
kort over gården, og der blev diskuteret hvilke områder 
og hvilke elementer, der virker og ikke virker i gården i 
dag.  Gåturen og det at være til stede i gården initierede 
de første visioner for, hvordan det kunne komme til at se 
ud, samt afdækkede beboernes umiddelbare behov. 

 
Øvelse 2: workshop med Inspirationskort

Øvelsen tog afsæt i inspirationskort med billeder. Formå-
let var at diskutere funktioner, materialer, og koncepter 

med beboerne på en konkret måde. billederne bidrog til 
at definere, hvad der var godt, hvad beboerne godt kunne 
lide, og hvad de ikke kunne lide. samtidig hjalp det visu-
elle materiale beboerne til at udtrykke, hvorfor de synes 
om noget og ikke noget andet. Til sidst blev beboerne 
bedt om at udvælge de fem vigtigste billeder i prioriteret 
rækkefølge. 
Øvelsen gjorde beboerne bevidste om den udfordring, 
man uundgåeligt vil støde på i en ombygning af et gård-
miljø: Ikke alt kan lade sig gøre, noget må vælges fra. 
samtidig gav det teamet et indtryk af, hvilke atmosfærer 
og løsninger, beboerne syntes om.  

særlige ønsker fra beboerne: 
•	 Det vilde grønne
•	 Anti-beton, anti-arkitektur. Et gårdrum, ikke et byrum
•	 balancen mellem åben/privat – gården er åben ud til 

verden, samtidig med små kroge

Læringspointer fra dagen:
•	 cykelparkering –en udfordring for beboerne, der ikke 

ønsker at bruge plads på cykelskure overalt, men hel-
ler ikke vil have løse cykler i gården

•	 Klar idé om, at man er miljøbevidst og ønsker det 
grønne og den vilde natur

Materialer
Kort over gården
Inspirationskort til hjælp til at udtrykke sig. 
Pen og papir 



scenarie 3

TErrAssErnE
Et terrasseret og varieret landskab med fokus på  
synligt vand i bassiner og store flader samt fordampning  
og nedsivning.

De 3 scenarier (beskrevet yderligere 
nedenfor i kapitel 4 ) 

scenarie 1 

BAKKE OG dAL
Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af  
hverdagsregn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ 
anvendelse.

scenarie 2 

KAnALErnE
Et landskab gennemskåret af små og store kanaler med 
fokus på overløb, genanvendelse og opmagasinering til  
vanding - eventuelt via kapilærkræfter.
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beboerbehov og visioner

PrOCEsBEsKrivELsE

Havegruppe workSHop 1

Formålet med workshoppen var at identificere udvalgte 
problemfelter. Workshoppen skabte et mulighedsrum for 
beboerne at få et indsigt i den arbejdsproces og de dilem-
maer som rådgivningsteamet stod overfor. 
Workshoppen tog udgangspunkt i fagspecifikke vidensin-
put fra teamet samt input fra beboerne. De faglige oplæg 
handlede om de hydrauliske principper, landskabsarkitek-
toniske principper og det kommende 1:1 forsøg i gården. 
På workshoppen bevægede inddragelsesforløbet sig 
således fra idé til virkelighed, hvor beboerne blev inviteret 
inden for og fik en indsigt i de redskaber rådgiverne arbej-
dede med. 

BEBoERmødE 2 + hAvEgRUPPE woRKShoP 2

Til mødet var det muligt at deltage i to forskellige forløb, 
enten i et mere bredt inddragelsesforløb – beboermøde 
2 - eller et mere specifikt, havegruppe workshop 2. begge 
arrangementer foregik samtidigt, og der blev arbejdet med 
to forskellige øvelser – ’giv din mening til kende’ og ’går-
dens dilemmaer’. 

scenarier: Giv din mening til kende
3 scenarier for fremtidens gårdhave blev fremvist i gården 
på tre store plancher: 1/ bakke & Dal, 2 / Kanalerne og 3/ 
Terraserne. På forskellig vis arbejdede scenarierne med 
både landskab og hydraulik, samt vandets tilstedeværelse.

Kuglepenne var hængt op ved plancherne hvilket gav 
beboerne mulighed for at skrive på dem hvad de synes. Til 
stede var også en rådgiver, som kunne forklare ideerne og 
uddybe og besvare eventuelle spørgsmål.  

Output: 
Ingen af scenarierne vandt forrang frem for de andre. Der 
var elementer ved hvert scenarie, som beboerne kunne 
lide og ikke lide. Imidlertid gav scenarierne et rigtig godt 
afsæt for at diskutere en række specifikke kvaliteter og 
dilemmaer, herunder: 
•	 Forhold mellem vild natur og befæstede flader
•	 Kantzoneaktivering vs. gårdens hjerte
•	 Gamle træer vs. åbenhed
•	 Affaldshåndtering – i gården, udenfor
•	 cykelhåndtering – hvor meget, hvor henne. 

Nødvendige materialer
Plancher i A0 der viser scenarierne 
Kuglepenne 
 



cykel diagram

askøgade

vog
nmand

smarke
n
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hAvEgRUPPE woRKShoP 2

Gårdens dilemmaer
Til denne workshop blev der sat tre centrale emner på 
dagsordenen: kantzoner, affald og cykler. Disse emner var 
blevet udvalgt på baggrund af arbejdet med de tre scena-
rier. Rådgivningsteamet havde stødt på udfordringer med 
netop disse tre emner undervejs. Emnerne repræsente-
rede dermed potentielle kontroverser og dilemmaer, som 
var relevante at drøfte med beboerne. 

Kantzoner
Dilemmaet handler her om fordeling af ophold og sociale 
funktioner i gårdens rum vs de trafikale adgangsforhold 
i gården. sammen nåde beboerne frem til et ønske om 
flere fælles og sociale rum i gården – så længe vejen sta-
dig lever op til brandmyndighedernes krav.  

Affaldssortering
Dilemmaet handler her om affaldshåndteringen og det 
dertilhørende affaldsskur. skuret fylder i dag et stort 
areal, men giver samtidig mange gode muligheder for sor-
tering, bytte og bortskaffelse af storskrald. Konklusion: 
beboerne blev enige om, at de ønsker at bevare den gode 
vane med at bytte og give ting videre blandt beboerne, 
men samtidig er det muligt at arbejde videre med affalds-
huset. Der var stor forståelse og interesse for at skuret 
kan blive til noget andet og bedre i fremtiden. 

Cykelparkering
Dette dilemma omhandlede cykelsituationen i gården. 
beboerne har et stort ønske om mange og bedre cy-
kelparkeringer, som samtidig er meget pladskrævende. 
Under øvelsen blev det tydeligt, at cykelproblematikken 
skal håndteres, og at der er fordele og ulemper ved de 
forskellige præsenterede løsninger. skal cykelparkerin-
gen lykkes kræver det, at beboerne selv tager ansvar, da 
et godt design ikke alene kan løse udfordringen med de 
mange cykler i gården. I sidste ende er det et spørgsmål 
om, hvordan man ønsker at udnytte m2’erne i gården – et 
dilemma, som det var svært for beboerne at arbejde med. 

Nødvendige materialer
Enkle diagrammer af gården, så det bliver konkret hvilke 
dilemmaer, man står overfor – skal der placeres x antal 
cykler fylder det så stort et areal af gården osv. skitserne 
bidrager til at give et bedre overblik over konsekvenserne 
af de beslutninger, man træffer.

 
BEBoERmødE 3 + hAvEgRUPPE woRKShoP 3

Havegruppe - og beboermøde 3 blev holdt i forbindelse 
med lanceringen af 1:1 forsøget og en større beboerdag 
d. 30. oktober. viste vi projektets hovedidé omkring 
vandhåndtering for beboerne, herunder en vandsøjle, 
en vandrende og et vandspejl. Endvidere opstillede vi et 
lille siddemiljø med en køkkenbænk, der testede brugen 
af vejareal til rekreative formål.  sammen med beboerne 
organiserede vi et socialt arrangement med mad osv.  Det 
blev et godt afsæt for vores oplæg omkring arkitektur, 
våndhåndtering og vandoplevelse. Mange beboere kom 
forbi og det blev en anledning til at drøfte konkrete ideer 
og opmærksomhedspunkter i projektet.

beboerbehov og visioner

PrOCEsBEsKrivELsE
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Østergårdens hjemmeside

Østergårdens hjemmeside

Arrangement søndag d.1. november

26. oktober 201526. oktober 2015  blong1970
Mandag d. 19. okt. blev der holdt møde i beboerlokalet.

Her var en repræsentant for LAR-projektet for at fremlægge første udkast til vores fremtidige
gårdhave.

De fremmødte beboere fik fremvist tegninger og der blev snakket om løsninger og udvekslet
idéer.

LAR-folkene var meget lydhøre over vores kommentarer, forslag og mange spørgsmål. Fra d.
1. november og en måned frem, vil LAR-projektet afprøve en lukning af den ene indkørsel til
gården, ved at opstille et udendørsmøbel, bålplads og vandspejls-bassin ud mod Askøgade.
Dette sker for at undersøge mulighederne for brug af hjørnet ved skralderummet og effekten
af trafik i gården. Vi vil I den forbindelse invitere Østergårdens beboere til infodag og invielse
af de midlertidige elementer, søndag d. 1. november kl. 14.00. Her vil vi servere mad lavet over
bål. Der vil være leg for børnene og nabohygge for folk i alle aldre.

På mødet i mandags gennemgik vi også hvilke fælleslokaler vi har i Østergården. Der blev
snakket om hvilke muligheder der er for indretning og brug af 2 lokaler i kælderen i
Vognmandsmarken. Her var der forslag om at oprette en yogaklub for beboerne. Det faldt i de
fremmødtes smag og det blev besluttet at vi bl. a. kan bruge det ene lokale til yoga, til glæde
for både voksne og børn. Det andet lokale vil blive indrettet til et lounge-rum, som man f.eks
kan bruge til filmklub og legerum til børnene når man holder arrangementer i beboerlokalet.
Søndag d. 1. nov kl. 10-14 vil vi gå i gang med at gøre disse 2 lokaler klar. Vi skal tømme dem
for møbler og gøre dem klar til at vi kan male og indrette dem i nærmeste fremtid. Vi har i den
forbindelse brug for alle de hænder der kan hjælpe, både med klargøring af kælderlokaler og
forberedelse af LAR-arrangementet. Hvis I ikke har mulighed for at deltage i det praktiske
arbejde, håber vi at se en masse af jer til bålhygge om eftermiddagen.

Derfor håber vi at I vil sætte nogle timer af denne søndag d. 1. nov.

Kl. 10-14: Oprydning og rengøring af kælderlokaler, samt forberedelse til LAR-arangement.

Kl. 14: LAR-arrangement med bålmad, info om LAR-projektet, leg og hygge.

� �

Et værktøj i borgerinddragelsen var at arbejde med 
sociale medier.Der har løbende været informeret om 
LAR projektets udvikling via hjemmesiden: www.øster-
gården2100.dk. Via denne portal har beboerne også haft 
mulighed for at komme med feedback og kommentarer 
til skitsetegningerne. 
Der har ydermere været løbende information om LAR-
aktiviteter på beboernes Facebookgruppe, Østergården 
1933. Her har repræsentanter fra beboerforeningen delt 
viden med resten af beboerne. Projektteamet har sam-
men med udvalgte beboere arrangeret begivenheder 
med f.eks. fællesspisning osv.  for at mobilisere beboerne.  
I denne proces viste det sig, at Facebook var det mest 
brugte og derfor mest effektive værktøj til at få beboerne 
i tale. 
 

beboerbehov og visioner 

On-LinE KOMMuniKATiOn



Grønt og bæredygtigt etos 

beboerne er ambitiøse og tæl-
ler en klimagruppe, der har søgt 
om LAR løsning i gården. 

beboerne vil have ny gård for 
at sikre en grøn og bæredyg-
tigt udvikling i fremtiden.

beboerne ønsker en gård med et 
naturligt og organisk udtryk.

Plantekasser og evt. høns trækker 
naturen ind i hverdagen på Østerbro.

Fokus på fællesskabet
 
beboerne bekymrer sig om 
fællesskabet, ønsker f.eks. ikke at 
forbedringer giver huslejeforøgelse.

brydningstid, hvor børnefamilier 
bliver boende længere giver en 
heterogen beboergruppe. 

Plads til både børn og ældre 
i gården - det er også et 
spørgsmål om bæredygtighed.

beboerne vil bibeholde vejen 
rundt i gården for de ældre 
og børnefamiliernes skyld.

Social og privat på samme tid

 
beboerne vil gerne tænke 
gården ind som en åben del af 
det omkringliggende kvarter. 

beboerne efterspørger flere 
mødesteder i gården (e.g. 
grillområder, bålplads).

De efterlyser steder hvor de kan 
møde venner, og steder hvor de 
kan være alene med en bog.

beboerne taler om behovet 
for en social-privat gård med 
forskellige muligheder og zoner. 

Plads til både børn og voksne
 
Der kommer flere børn i gården. I 
takt med at deres forældre bliver 
boende, bliver de også ældre. 

De små er gårdens aktiveste brugere 
og giver forældrene mulighed 
for at ses på legepladsen.

Ældre børns fodboldspil 
på græsplænen giver de 
forventelige kvababbelser... 

...men også et ønske om 
at løse problemet på en 
langtidsholdbar måde.

LAR og skybrudssikring 

beboerne har valgt LAR løsning 
igennem informationsmøder 
og underskriftsindsamling.

Interessen for LAR kommer fra et 
stærkt ønske om at være en del 
af en bæredygtig udvikling...

...men også fra bekymringer 
med oversvømmede kældre ef-
ter voldsomme skybrud.

Vigtig med klar kommunikation, da 
projektet ikke sikrer mod eksem-
pelvis opstuvende kloakvand.

beboerbehov og visioner 

CEnTrALE TEMAEr FOr BEBOErnE
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Affaldshuset har god placering for beboerne, men tager den mest centrale 
og solrige plads ved indgangen til gården.

stor container skaber uudnyttet rum i højden, da containeren skal hales 
ud på en 90 graders vinkel - bilen skal ind i gården og umuliggør udvikling 
af rummet her.

Eksisterende cykelskure er ikke store nok til både at huse cykler, christi-
ania cykler og barnevogne, mm...

cykelparkering er et rod, beboerne bruger ikke eksisterende cykelkældre, 
men smider cyklerne foran opgangene.

CyKELPARKERiNg

Vi vil gøre det nemt og bekvemt at gøre det rigtige med 
sin cykel og skabe fælles muligheder for at mødes om 
vedligeholdelsen.

Mange parkerede biler og uhensigtsmæssige indgange gør det svært at 
overskue trafikken og krydse vejen.

beboerne har allerede igangsat projekter i kantzonen langs Askøgade, der 
har skabt nye muligheder for synligt ophold mellem de to gårde.

ASKøgAdE og SAmmENhæNg mELLEm gåRdE

Askøgade er kort, smal og unødigt traffikkeret. Vi vil 
åbne gårdrummet for at skabe sammenhæng på tværs 
af vejen.

beboerbehov og visioner 

TEAMETs CEnTrALE indsATsOMrådEr

AFFALdShåNdtERiNg og AFFALdShUSEt

Affaldshuset er enormt og tager den solrigeste plads. Vi 
vil gentænke affaldshåndteringen og give beboerne nye 
rum i gården.
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Eksisterende legeplads er godt besøgt og danner et mødested for 
forældre i gården.

Nogen synes børnene roder og larmer, men de fleste vil have plads til børn 
og leg i gården.

BøRN og LEg i gåRdEN

børnene er de mest aktive brugere af gården. Vi vil skabe 
plads til aktiv leg og samvær for børn (og voksne) i alle 
aldre.

beboerbehov og visioner 

TEAMETs CEnTrALE indsATsOMrådEr

En 7 meter bred brandvej løber rundt langs karréen, der bruges primært 
af ældre, børnefamilier og håndværkere.

Havegruppens projekt langs kanten af Askøgade peger på ønsket om at 
skabe sociale kantzoner i gården. 

BRANdvEj og KANtzoNER

Vi vil gentænke adgangsvejen til opgangene og udvikle 
spændende og sociale kantzoner, hvor beboerne kan 
møde hinanden. 
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Inddragelsesprocessen har spillet sammen med projekt-
forslaget på en række konkrete områder – fra det helt 
overordnede greb til konkrete programmeringsforslag 
og detaljer. De mange forskellige dialogværktøjer har bi-
draget til at skabe en designproces, hvor der virkelig blev 
åbnet op for mange forskellige muligheder. 

Anvendelsen af scenarier var interessant, fordi det gjorde 
meget forskellige tilgange nærværende. og det med-
virkede til, at beboer fik tydeliggjort, hvilke valg, der må 
træffes i en designproces. 

I forhold til samspillet med Task Forcen og Teknisk For-
valtning blev scenarierne en anledning til at drøfte model-
ler for vandhåndtering såvel som den oplevelsesmæssige 
dimension af vandet. 

 

En række centrale beslutninger omkring gårdens indret-
ning blev truffet i processen, herunder:  

Vildt og frodigt gårdmiljø

Projektforslagets frodige karakter har i vid udstrækning 
taget afsæt i beboernes ønsker om en grøn gård, snarere 
end en gård med mange befæstede flader. Endvidere ar-
bejder projektforslaget med bevaring af mange træer og 
lægger op til et oplevelsesrigt miljø i hjertet af gården.  

Vand der kan bruges

Projektforslaget arbejder i vid udstrækning med opstuv-
ning og kontrol af vand, der kan bruges til rekreative 
formål. I 1:1 forsøget er beboere blevet vant til de større 
åbne vandflader, åbne kanaler og vand til vanding, der 
præger projektforslaget.

Ny affaldsløsning og nyt fælles hus

Efter inspiration og oplæg fra teamet har beboerne 
besluttet at ændre affaldsordningen til et nedgravet 
anlæg. Det sker via egenfinansiering. Det betyder, at dele 
af eksisterende affaldshus kan overgå til nye rekreative 
formål. I projektforslaget arbejdes der med en form for 
urbant drivhus.

Cykelparkering

Processen om cykelhåndtering har resulteret i en mar-
kant udvidelse af cykelparkeringsmulighederne. Det 
gælder både inde i gården og på kanten af bygningen. 
Der arbejdes i projektforslaget med en række forskellige 
former for cykelparkering.
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beboerbehov og visioner

udvALGTE KOnKrETE OuTPuT
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MATEriALEEKsEMPEL:
3 sCEnAriEr

kaPitel 4

Et centralt redskab i udviklingsprocesssen var tre scenarier, der beskrev tre forskellige 
overordnede tilgange til gårdhaven. De vises i det følgende. 

FrEMTidEns
GårdhAvE



Scenarie 2
Kanalerne

Et landskab gennemskåret og krydset af kanaler med fokus på 
overløb, genanvendelse, og opmagasinering til vanding.

Træfaskiner, der kan tilbageholde vand til brug for vanding af 
træerne i tørkeperioder, eventuelt udforske muligheden for at 
udnytte kapilærkræfter.

Historisk set har de arabiske lande været gode til at udnytte 
vand, hvad kan vi lærer derfra og hvordan kan vi udnytte det i 
dag med ny teknologi.

Scenarie 3 
Terrasserne

Et terrasseret og varieret landskab med fokus på synligt vand i 
bassiner og større flader samt fordampning og nedsivning.

Fordampnings arealer, hvilke materialer er gode at  
fordampe fra f.eks. hvilke planter eller belægningstyper?

Hvordan sikre vi at vandet forbliver så længe som muligt, uden 
at det bedømmes som en helbredsrisiko?

askøgade

vog
nmand

smarke
n

askøgade

vog
nmand

smarke
n

askøgade

vog
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Scenarie 1
Bakke og dal

Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af hverdags-
regn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ  
anvendelse.

Opmagasinering af regnvand, der kan tilbageholde større 
mængder vand og fordampe det gennem sprinkling, afprøves. 

Kombination af funktioner (e.g. cykler) og skybrudsbassin.

materialeeksemPel

TrE sCEnAriEr

Københavns Kommune havde efterspurgt tre scena-
rier for regnsvandshåndtering. De tre scenarier viser 
forskellige muligheder for regnvandsarkitektur og 
dannede et afsæt for god diskussion af forskellige 
tilgange til gårdens indretning og regnvandsarkitek-
tur. Scenarierne blev diskuteret med beboere og 
task-force.  
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vognmandsmarken
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askøgade

vognmandsmarken

Intern vej som en central sløjfe, 
kamufleret i landskabet

et grønt bakkelandskab, der får 
lov at bølge helt ud til facaden 

og skabe oplevelsen af en frodig 
park.

håndtering af hverdagsregn håndtering af kraftig regn håndtering af et skybrud

scenarie 1 

BAKKE OG dAL
Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af  
hverdagsregn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ 
anvendelse.

mindre, sociale rum

kuperet terræn til leg og ophold

plads til intimt ophold og reflektion

Brug af cirkuleret hverdagsregn
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Adgangsvejen og brandvejen ligger lavt i landskabet, bruges som skybrudssikring og vil ved 
en 100 års hændelse stå under vand. bakkerne er et vandreservoir, som indeholder koldt 
rent vand, der kan aktiveres til at lege med og give lyden af klukkende vand. Vandet kan 
sendes ud via dysser og dermed blive en større og mere synlig volumen. Vandet kan også 
bruges til at vande beplantning med.

Opsummering

Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af hver-
dagsregn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ anvendelse.

 
Udvikling

Rensemetoder til organiske og uorganiske forbindelser i 
vejvandet afprøves (Enriges A/s m.fl.). 

opmagasinering af regnvand, der kan tilbageholde større 
mængder vand og fordampe det gennem sprinkling, afprø-
ves. 

Kombination af funktioner (e.g. cykler) og skybrudsbassin.

Regnvand og leg - hvordan sikrer vi tilladelse til det og hvor-
dan vedligeholdes det. 

Hvordan tømmes et bassin uden forbindelse til kloak ?

scenarie 1 - bakke og dal

rEGnvAndsPrinCiPPEr

Den bløde grønne kantzone giver beboerne en parklig-
nende entre til deres lejlighed. De får mulighed for at træ-
de ud i en park, de åbner deres hoveddør og kan mødes i 
små og store grupper i det grønne tæt på deres opgang, 
og børn kan gå på opdagelse i det kuperede terræn.

bakkelandskabet kan bruges på vidt forskellige måder, blandt 
andet som afgrænsning og tribune mod fodboldbanen. bak-
kerne kan indeholde vandopmagasinering og andre funtioner 
som cykler og barnevogne.
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vognmandsmarken

Belagte flader med grønt islæt

Overløb synliggør vand

lavteknologiske vandingssystemer

håndtering af hverdagsregn håndtering af kraftig regn håndtering af et skybrudIntern vej som en ensidet 
struktur, der skaber en 

“Terrasse” i gårdrummets 
solside. 

Terrassen skaber en række 
opholds- og aktivitetsmulig-
heder samt et spændende 
møde med det grønne rum.

scenarie 2 

KAnALErnE
Et landskab gennemskåret af små og store kanaler med 
fokus på overløb, genanvendelse og opmagasinering til  
vanding - eventuelt via kapilærkræfter.

Broer og krydsninger
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Et simpelt vandingssystem hvor kanalerne er forbundet til 
større grønne områder og vander disse. Ved kraftig regn vil 
der stå en smule vand tæt på kanten, hvilket giver en grøn og 
frodig kantzone.

Opsummering

Et landskab gennemskåret og krydset af kanaler med 
fokus på overløb, genanvendelse, og opmagasinering til 
vanding.

Udvikling

Træfaskiner, der kan tilbageholde vand til brug for 
vanding af træerne i tørkeperioder, eventuelt udforske 
muligheden for at udnytte kapilærkræfter.

Historisk set har de arabiske lande været gode til at 
udnytte vand, hvad kan vi lære derfra, og hvordan kan vi 
udnytte det i dag med ny teknologi?

Man overdimensionerer ofte nedsivningsløsninger som 
regnbede o.l. Kan vi afprøve og måle på fleksible regn-
bedstyper som efterfølgende let kan justeres? Det vil 
eksempelvis være forholdsvis let at installere regn- og 
vandstandsmålere og evt gå ud og simulere en fem-års-
hændelse med en tankvogn el. lign.

overgangen mellem terrassen og den grønne zone, er afgø-
rende for gårdrummets karakter. begge rum kan i høj grad 
opløses og underinddeles i forskellige rumlige zoner.

scenariet er et belagt areal på solsiden, hvor hver-
dagsregnen løber i et kanalsystem. På den grønne side 
opsamles vandet under jorden og anvendes ved hjælp af 
ny teknologi til vanding ved tørre perioder. Ved kraftig 
regn oversvømmes et større areal, der giver mulighed for 
at arbejde med et sammenhængende Wadi område. Ved 
skybrud vil et endnu større område blive inddraget. 

scenarie 2 - kanalerne

rEGnvAndsPrinCiPPEr
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vognmandsmarken

håndtering af hverdagsregn håndtering af kraftig regn håndtering af et skybrudden interne vej kamufleres og 
bliver en naturlig del af gårdens 

kantzone.

gårdrummet inddeles i en række 
varierede zoner, som alle har 
plads til en række forskellige 

funktioner og rummer vidt for-
skellige oplevelser.

scenarie 3

TErrAssErnE
Et terrasseret og varieret landskab med fokus på  
synligt vand i bassiner og store flader samt fordampning  
og nedsivning.

Individuel og varieret kantzone

Spændende og varierede rumligheder

Bassiner og terrasser

Flader med synlig hverdagsregn
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De afgrænsede zoner skaber spændende overgangsom-
råder, der kan rumme en række forskellige oplevelser 
eller funktioner. Zonerne kan have stor rumlig variation 
og skabe et gårdrum, der kan tilbyde alle beboere en unik 
oplevelse.

Opsummering

Et terrasseret og varieret landskab med fokus på synligt 
vand i bassiner og større flader samt fordampning og 
nedsivning

Udvikling

Fordampningsarealer - hvilke materialer er gode at for-
dampe fra, f.eks. hvilke planter eller belægningstyper ?

Hvordan sikrer vi, at vandet forbliver så længe som muligt, 
uden at det bedømmes som en helbredsrisiko?

scenarie 3 - terrasserne

rEGnvAndsPrinCiPPEr

scenariet er et terrasseret landskab, hvor vi ønsker at 
synliggøre vandet. Hverdagsregnen ledes til nogle mel-
lemstore plateauer, hvor vandet gerne må blive liggende 
og langsomt fordampe. Her kommer ofte regn til og 
kvaliteten af vandet er høj. Ved skybrud samles vandet i 
et centralt bassin.
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udviKLinG AF LAr-LØsninGEr 
kaPitel 5 

Arbejdet med LAR har i vid udstrækning taget afsæt i ønsker og visioner fra beboerne til 
deres kommende arealer. Det har især omhandlet ønsker om det grønne og vilde samt 
mulighederne for at anvende regnvandet til noget. I stedet for blot at aflede eller nedsive 
vandet, ønsker man at kunne bruge det til vanding eller leg. Der er også et ønske om, at at 
udnytte regnvandshåndteringens potentiale til at skabe helt særlige stemninger, bl.a. i form 
af rindende vand.
Her præsenteres et resume af arbejde med LAR i gården. En grundigere beskrivelse af kon-
ceptet og de enkelte løsninger kan findes i LAR-kataloget på klimakvarter.dk.

FrEMTidEns
GårdhAvE



Kvalitet 

Værdi Kvantitet 

tilgang til gården v aSkøgade

beskrivelsen af processen vedr. udvikling af regnvands-
håndteringen i projektet opdeles geografisk i ”gården” og 
”Askøgade”. 

Koncept for gården: et kontrolleret regnvandssstem

Tilgangen til LAR i selve gården har haft fokus på. at kun-
ne arbejde strategisk med kontrol af vandet. Efterhånden 
som projektet udviklede sig, blev det centrale dalstrøg i 
gården omdrejningspunktet for regnvandshåndteringen 
og koblingen af LAR-løsninger. Det gav anledning til to 
mulige koncepter for håndteringen af hverdagsregnen: 
central nedsivning og decentral nedsivning.

For at fremme mulighederne for at beboerne kan udnytte 
regnvandet og  at regnvandet kan bidrage til at skabe en 
særlig stemning i gården, blev der skitseret tre ’vandplad-
ser’ langs gårdens nordside. Disse etableres i samspil med 
opmagasineringsløsninger ved bygningens facade, f.eks. 
i form af såkaldte ’vandbænke’ eller ’vandsøjler’, der byg-
ges ved facaden og modtager tagvand fra tagnedløb. 

Formålet er dels, at beboerne skal have et sted, de kan 
tappe vand til vanding, dels at opstuve og drosle vand, 
så der ved hjælp af gravitation kan skabes rindende vand 
i gården, længe efter det har regnet, og dels at skabe 
endnu et LAR-element, som kan integreres og skabe flek-
sibilitet i det samlede system af LAR-løsninger i gården. 
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Vores tilgang til udviklingen af projektets LAR-løsninger 
tager udgangspunkt i filosofien om bæredygtig regn-
vandshåndtering. Med dette forstår vi et sammenkoblet 
system af terrænbaserede løsninger, som:  

1. håndterer vandet i både hverdagssituationen og 
under ekstremregn,

2. gennem naturlige processer sikrer at vandet er rent 
nok til nedsivning eller udledning,

3. maksimerer det potentiale, den enkelte løsning har 
for at bidrage til og højne andre ikke direkte vandre-
laterede  værdier, såsom biodiversitet, begrønning og 
oplevelsesværdier. 

De tre aspekter skal prioriteres lige højt, og den ideelle 
løsning vil maksimere potentialet indenfor alle tre områ-
der.

bæredygtig regnvandshåndtering baserer sig på følgende 
grundprincipper:
•	 Regnvand er en ressource
•	 Regnvand håndteres så tæt som muligt på der, hvor 

det lander (kildekontrol)
•	 Vandet håndteres så vidt muligt på overfladen
•	 Holistisk tilgang anvendes, og løsninger fungerer som 

et samlet hele (koblede afkoblinger)
•	 De naturlige afstrømningsforhold efterlignes
•	 Grønne løsninger, der renser vandet, anvendes så vidt 

muligt
•	 Multifunktionalitet indbygges, og anlæg giver mer-

værdi
•	 Anlæg skal være fleksible og robuste

Udvikling aF lar lØsninger

TiLGAnG TiL LAr - GEnErELT OG i GårdEn

central nedsivning

Decentral nedsivning



Vandhåndtering i gården
Diagrammet viser vandets veje.  
 
De blå linjer angiver regelmæssigt 
brugt vandafledning.  
 
Det gule viser dalen, der er holder vand 
efter større regnskyl. 
 
Det det røde område, det omfang, der 
løber over ved en markant regnvands-
hændelse 

Askøgade
Ved Askøgade arbejdes der med at ind-
føre grønne skåparkeringspladser.
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Koncept for Askøgade

Designmæssigt opstod der et ønske om at indføre grøn-
ne skråparkeringspladser på Askøgade, og regnvandet på 
gaden håndteres derfor dels i gennemtrængelige grønne 
p-pladser og dels i render, der opsamler vejvandet og 
leder det til regnbede ved Vognmandsmarken. 

Med det videns- og erfaringsniveau vi har i dag, er det 
ikke muligt at opnå nedsivningstilladelse til vejvandet 
gennem de grønne p-pladser. center for Miljø hos Køben-
havns Kommune ser dog med velvilje på en afprøvning 
af de grønne p-pladser med henblik på at øge vidensni-
veauet.

Læs mere på LAR-kataloget om Fremtidens Gårdhave 2 
på www.klimakvarter.dk  

Det blev besluttet, at den decentrale håndtering af 
hverdagsregnen kombineret med overløb til det sænkede 
dalstrøg understøttede det mest hensigtsmæssige og 
fleksible regnvandssystem, som sikrer skalerbarhed og 
mangfoldige anvendelsesmuligheder for gården.

Undersøgelser viste, at der i hele gården er gode nedsiv-
ningsforhold, hvilket gav projektteamet gode muligheder 
for at tænke i decideret afkobling af store mængder vand 
fra kloakken og ikke blot forsinkelse.

Med baggrund i de gode nedsivningsforhold blev det 
besluttet at sigte efter at gården skal kunne håndtere 
en 100-årsregn i tråd med dimensioneringskriteriet for 
Københavns kommende skybrudsinfrastruktur. I praksis 
vil det betyde, at gårdarealet, inkl. indkørsler, skal kunne 
håndtere omkring 500 m3 regnvand

N
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1:1 FOrsØG
kaPitel 6

Et centralt aspekt af det samarbejdsdrevne innovationsforløb handlede om at arbejde med 
1:1 forsøg, hvor man kunne teste nye løsninger. Det gælder både i forhold til at afprøve nye 
tekniske løsninger og i forhold til at give beboere mulighed for at afprøve løsninger.

FrEMTidEns
GårdhAvE



som en del af udviklingen af Fremtidens Gårdhave ved 
Askøgade var det besluttet at gennemføre et eller flere 
1:1 forsøg. Et centralt aspekt af det samarbejdsdrevne 
innovationsforløb handlede dermed om kunne teste nye 
løsninger i processen. Formålet var både afprøve nye tek-
niske løsninger og i forhold til at give beboere mulighed 
for at opleve nye løsninger i deres egen gård for bedre at 
kunne forholde sig til dem.

Ambitionen med at gennemføre et 1:1 forsøget var dob-
belt. Det handlede dels om at give beboerne indblik i nye 
måder at bruge deres gård på. og det handlede dels om 
at afprøve mere tekniske løsninger. 
Projektgruppen valgte at dele 1:1 forsøgene op i to faser. 
I den første fase, der blev afviklet i efteråret 2015, var der 
særligt fokus på at give beboere en mulighed for at få en 
fysisk oplevelse af projektgruppens arbejde.  Her testede 
vi to delforsøg 1. 

1. Delforsøg 1, der tester forskellige vandløsninger med 
opstuvning og vandhåndtering. 

2. Delforsøg 2, der skaber et nyt socialt samlingspunkt i 
gården, hvor der i dag er vej.  

1:1 forsøgene bidrog til at give beboerne en fornemmelse 
af, i hvilken retning projektet gik, og til at give rådgiver-
gruppen erfaringer med de tiltag vi søgte gennemført i 
den endelige skitsering af gården.
I en anden fase i foråret 2016 er det intentionen at teste 
nogle mere tekniske løsninger, som relaterer sig til vand-
kvalitet og opstuvning. 
For yderligere information om 1:1 forsøget se: Fremtidens 
Gårdhave 1:1 forsøg, der også kan også findes på hjemme-
siden www. klimakvarter.dk.  

1:1 ForsØg

rEsuME OM 1:1 FOrsØG

eksist. nedløbsrør -
opland ca. 77 m2

opsamling af regnvand
m. overløb til rende -
stålrør ø800

vandrende m. synligt vand til leg - 160x25 
(40 cm2 tværprofil)

spejlbassin i stål
1400x1800x20

udekøkken

langbordplantekasser

bålstedtappehane til vanding rullegræs forbinder til 
eksisterende græsplæne

"møllehjul" i vandrende
generer lys - oplyser vandrende

S. 37   Proceskatalog  |  Fremtidens Gårdhave v. Askøgade



S. 38   Proceskatalog  |  Fremtidens Gårdhave v. Askøgade

BiOdivErsiTET i FOKus
kaPitel 7

Et særligt fokus i tilgangen til opgaven var at udnytte mulighederne for at skabe et gårdrum, 
der understøtter biodiversitet. Nærheden til Kildevældsparken og gårdens åbenhed indebæ-
rer, at gårdrummet egner sig godt som såkaldt stepstone for biodiversitet.

FrEMTidEns
GårdhAvE



KILDVÆLDSPARKEN

BRYGGERVANGEN &
SKT. KJELDS PLADS 

FREMTIDENS
GÅRDHAVE 2 

Gårdens åbenhed og nærheden til Kildevældsparken 
giver særlige muligheder. 
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Ambitionen var, at udformningen af gårdrummet skulle 
underbygge potentialet for biodiversitet. Det helt særlige 
ved gården ved Askøgade er,  at den er åben - og at den 
er placeret ganske tæt på Kildevældsparken. Der er der-
for særlig potentiale for arbejde med den større urbane 
sammehæng i forhold til biodiversitet.  
Nærværende forslag anbefaler derfor en varieret beplant-
ning og rumlig variation, der bl.a. tiltrækker fugleliv til 
gården. Endvidere vil tilgange understrege gårdrummets 
naturlige udtryk og skabe en righoldig naturoplevelse.
3 vigtige faktorer, som kan bruges for at fremme biodi-
versitet i gårdhaven:
1. Gårdhave: Jo større variation i strukturelementer og 
fysiske forhold i gården, jo flere arter kan det indeholde.
2. Korridor: Åbning mellem bygningerne fungerer som en 
bevægelseskorridor.
3. større, grønt område: Kildevældsparken er et større 
grønt område tæt på gårdhaven.

mUligheder For biodiversitet   
i det nye gårdrUm
Der er gode muligheder for at fremme flere spændende 
fugle og sommerfugle men også pindsvin, bier, osv. kan 
komme ind i gården.  Det er en stor fordel, at gården har 
en åbning mod Kildevældsparken. Det betyder, at dyr 
kan bevæge sig til og fra Kildevældsparken. Det giver 
gode muligheder for at flere dyrearter besøger gården. I 
gården kan de finde beskyttelse, lave rede og overnatte. 
I Kildevældsparken kan de finde mad og vand til at drikke 
og bade i.

Måder at gøre gårdhaven mere attraktiv for dyrelivet: 
Korridor: Grønne facader, træer og buske med blomster 
og bær, og blandede græsarter, især omkring åbningen, 
gør dyr mere trygge, når de bevæger sig igennem.
Gård: større variation i strukturelementer (blanding af 
arter af træ, buske, græs) og fysiske forhold (redekasser, 
gemmestader, varierede terræn, osv.) støtter flere arter. 

En fuglevenlig gård er også menneskevenlig. Det er 
træer, buske, blomster, indfødte vegetative områder blan-
det med indbyggede miljøer med grønne tage og grønne 
vægge, hvor det er muligt. Gårdens indretning skal både 
dække behov for skønhed, naturoplevelser, fysisk aktivi-
tet samt sociale behov. Det kræver den rette variation i 
arkitektur og beplantning.

De grønne områder skal give oplevelser. Det åbne veks-
ler med det lukkede, skov med solitære træer, blomster 
med krat, vand med græs, vid udsigt med snævre gang-
systemer, kultur med natur osv. Alt sammen tilpasses 
de kvaliteter, der ligger i området, og de behov der skal 
opfyldes.

Det er også en gård med vandoverflader og luft og en 
politik mod brug af kunstgødning og pesticider. En fugle-
venlig gård inddrager også sine borgere. De skal engage-
res i kampen for deres bevingede naboer.

opgaveområdet ligger centralt i forhold til bryggervan-
gen og Kildevældsparken. Det giver mulighed for at 
arbejde med grønne koridorer, hvor flora og fauna kan 
styrkes. Det giver også mulighed for at arbejde med van-
dets veje og det giver beboerne mulighed for at se deres 
gård i sammenhæng med andre rekreative områder, som 
tilbyder funktioner som natur, leg og beboerlokaler.

D

.
1

.
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.
2

biodiversitet i FokUs

BEsKrivELsE



Principillustration af en biodivers og dyrevenlig gårdhave.
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PrOJEKTFOrsLAGET nærvAnd
kaPitel 8

Projektforslaget med titlen Nærvand er resultatet af en række forskellige ønsker 
og behov – med særligt fokus på at skabe de optimale rammer for oplevelsen af 
vand, samtidig med at projektet i øvrigt tilgodeser de mange ønsker fra gårdens 
beboere. Nærvand er et særligt, innovativt LAR projekt, idet det skaber særlige 
muligheder for at forsinke og kontrollere vandet og bruge det rekreativt. Forslaget 
vil dermed tydeliggøre regnvand som en kvalitet og samtidig håndtere store 
regnvandshændelser – op til en såkaldt 100 års hændelse, et særlig voldsomt skybrud.

FrEMTidEns
GårdhAvE
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Hovedgrebet i projektet Nærvand er at skabe en attraktiv 
gård for mennesker, dyr og planter, der gør vand nærvæ-
rende som en kvalitet - samtidig med, at der kan håndte-
res store vandmængder. Et centralt greb ved Nærvand, 
er at vandet kontrolleres en række forskellige steder, så 
man kan holde på vandet, lege med det og bruge til f.eks. 
vandding ol. 

Gårdhavens hovedstruktur udgøres af den rygrad som 
spænder fra Askøgade, hvor gårdrummet åbner sig mod 
gaderummet og skaber en semi-offentlig plads til karré-
ens vestlige facade. Projektet skaber en attraktiv rygrad 
i gården med optimale solforhold, der giver beboerne rig 
mulighed for ophold og aktivitet. En central del af denne 
levende kantzone er tre vandpladser, hvor vandet udgør 
et grundelement for hverdagslig brug og rumoplevelse. 

Et nedsænket grønt dalstrøg kaldet ’Dalen’ binder det 
indre gårdrum sammen og tilbyder en række rekreative 
muligheder. Dalen har en lille hældning, der sikrer, at 
gårdrummet har et stort volumen, som kan håndtere 
en skybrudssituation, samtidig med at funktionalitet for 
andre formål er optimal i dagligdagen. For at håndtere 
de mindre regnvandshændelser indarbejdes et sam-
menhængende regnvandsbed som en del af dalstrøget. 
Det fungerer desuden som et rumskabende element, der 
tilføjer gårdrummet et mere vildsomt træk.

Gårdrummet giver i sin udformning plads til både de 
mere sociale aktiviteter og skaber mere rolige rum. Mod 
Aksøgade er der således tale om mere sociale og aktive 
funktioner mens der dybere inde i gården er mere roligt. 

ProjektForslag

BEsKrivELsE nærvAnd
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ProjektForslag

PLAnTEGninG



IndIVIdUel kAnTzOne kAmUFleReT BRAndVej FlAdeR med hVeRdAgSRegn
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Principsnit for gården ved Askøgade, der viser forhold 
mellem kantzone og dalning.   
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bakke ø til eksist.
beplantning og ophold grøft m. træddesten

siddetrin
kantzone - solsidenkantzone - skyggesiden

‘FÆLLEDEN’

kantzone - solsidenkantzone - skyggesiden cykelskur
skrænt til dalens bundskrænt til dalens bund

grøft

ProjektForslag

PrinCiPsniT
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ErFArinGEr FrA dEn  
sAMArBEJdsdrEvnE  
innOvATiOnsPrOCEs

kaPitel 9

En stor del af innovationsforløbet er på nuværende tidspunkt (februar 2016) gennemført. 
Her samler vi op på nogle af de erfaringer, vi har gjort os i projektteamet.  

FrEMTidEns
GårdhAvE
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overordnet er det rådgiverteamets vurdering, at det sam-
arbejdsdrevne innovationsforløb har skabt en unik chance 
for at komme i dybden med såvel LAR-løsninger som 
udviklingen af en attraktiv, grøn og levende gård, hvor vand 
er nærværende.

Her er en række opmærksomhedspunkter i forhold til den 
samarbejdsdrevne innovationsproces.

1:1 forsøg skaber viden – men ikke innovation

Teamets 1:1 forsøg i oktober-december 2015 kombineret 
med en social begivenhed blev et godt afsæt for vores 
oplæg om arkitektur, vandhåndtering og vandoplevelse. 
Mange beboere kom forbi, og det blev en anledning til 
at drøfte konkrete ideer og opmærksomhedspunkter i 
projektet. I kraft af den uformelle dialog blev beboerne 
mere trygge, og vi fik som rådgivere en dybere forståelse 
for gårdens brug. Men der er stor forskel på beboernes 
fokusområder og en mere LAR-orienteret innovation. 

Fleksibilitet omkring 1:1 forsøgs placering

I projektet var 1:1 forsøget planlagt på et bestemt tidspunkt 
og skulle tilfredsstille både ønsket om vandinnovation og 
beboerkommunikation. Det vil skabe mere værdi, hvis man 
kan være fleksibel i forhold til hvornår, man laver 1:1 forsøg. 
Det vil være nyttigt at kunne gennemføre forsøg også se-
nere i projektforløbet, hvor man er tættere på de tekniske 
og designmæssige løsninger.

erFaringer Fra innovationsProcessen

AnBEFALinGEr

Aktivering af relevante kommunale parter

Projekteringsprocessen og gennemførelse af 1:1 forsøg 
kunne have været mere effektiv, hvis de relevante myndig-
heder og parter var blev informeret og inddraget tidligere. 
På flere områder blev projektet forsinket på grund af 
spørgsmål om tilladelser og lignende. Det ville være godt i 
fremtidige projekter at få koordineret dette fra starten. 

Innovation og borgerinddragelse er ikke det samme

En udfordring i den samarbejdsdrevne innovationsproces 
var at forbinde beboernes behov og drømme for deres 
hverdag med en reel innovationsproces. beboernes behov 
og ønsker stikker mange gange i modsat retning i forhold 
til, hvad man kan og må med vand. og ønskerne er ofte 
(og af gode grunde) meget lokale og praktisk orienterede 
– og ikke rettet mod nye måder at praktisere vandhåndte-
ring.

Innovationsprocesser kræver omstillingsparathed

En udfordring ved den samarbejdsdrevne innovationspro-
ces er, at det kræver omstillingsparathed. således måtte 
vi midt i processen på grund af begrænset interesse fra 
beboerne (bortset fra en lille engageret gruppe) arbejde 
med korte uformelle møder i gården – snarere end større 
fællesmøder. De små møder fungerede til gengæld godt. 
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Kommunikation og inddragelse skal være præcis

I den bredere beboerkommunikation er det afgørende 
at gøre tingene kort og godt. Det er kun få beboere, der 
gider at bruge flere timer på inddragelse. og når de delta-
ger, skal det være tydeligt, hvilke muligheder de har for at 
påvirke projektet. Det kræver kort, koncis kommunikation 
og enkle formater. 

Fokus på omfang og karakter af møder

Procesforløbet var kendetegnet ved en del møder – især 
Task Force møder – hvor der var mange (10-20) delta-
gere. Det er vores vurdering, at man vil kunne komme 
længere med en tættere projektgruppe, der holder min-
dre og mere løsningsorienterede møder. Korte, uformelle 
møder mellem kommune og relevant rådgiver skabte ofte 
meget fremdrift. 

Visualitet og nærvær af forslag er godt – men åbent i 
forhold til antal

Det er en god ide hurtigt at blive konkrete i forhold til 
hovedgreb og designforslag – gerne med referencebille-
der, skitser osv. scenarier kan være et nyttigt redskab, da 
de tydeliggør meget forskellige tilgange. Det medvirker 
til, at man får mange perspektiver i spil, før man beslutter 
sig.  Det er imidlertid også ressourcerkrævende. Det er 
optimalt at kunne være fri i forhold til, hvordan man bedst 
formidler forskellige scenarier og optioner. Det kan f.eks. 
være, at man kan arbejde med færre scenarier - og så va-
riationer i forhold til forskellige vandhånteringsløsninger.     

erFaringer Fra innovationsProcessen

AnBEFALinGEr

Innovation skal være praktisk

Innovation bør drives af ønsker, behov, restriktioner o.l. I 
mange gårdhaver er for eksempel de plads- og vandkvali-
tetsmæssige forhold ganske taknemmelige, og der findes 
mange eksisterende og gode løsninger på markedet i 
forvejen. brugt på den rigtige måde kan de imødekomme 
mange af beboernes ønsker og behov. Hvis der i jagt på 
innovation ikke holdes skarpt fokus på, hvad der virkelig 
er værdiskabende for stedets beboere og brugere, risike-
rer man at opfinde noget, som reelt er værdiløst. I projek-
tet bestræber vi os således på at skabe et velfungerende 
LAR-design, der er nyt i den Københavnske kontekst - 
men ikke nødvendigvis produktinnovation. 

Tydelig projektledelse

I et projekt med så mange aktører – både i rådgiver-
teamet, i det kommunale system og blandt beboerne er 
det vigtigt med en meget tydelig organisering og klare 
ansvarsområder. Der var mange mennesker - på begge 
sider af bordet. I forhold til såvel teamets interne organi-
sering og mellem Københavns Kommune og teamet, kan 
det anbefales at arbejde med en meget tydelig ledelses-
struktur. 



FrEMTidEns
GårdhAvE


