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PROCESLINIE

PROCESLINIE
IGANGSÆTNING AF PROJEKT
SKT. KJELDSGADE

BEBOER
AFSTEMNING

TMF GODKENDELSE
AF FORSØG

INDSTILLING
TIL TMU
1. POLITISKE
BEHANDLING /
GODKENDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNES
MÅLSÆTNING

KORTLÆGNING
BEHOV OG VISIONER

LAR
KATALOG

ETABLERING OG
DRIFT AF FORSØG

FORSØG

HØRING

WORKSHOP 4
SWOT ANALYSE:
• FORSØG
• LAR LØSNINGER

2. POLITISK
BEHANDLING /
GODKENDELSE

MYNDIGHEDSBEHANDLING

?

UDARBEJDELSE AF
PROJEKTFORSLAG
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KORTLÆGNING
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KONTRAKT

?

PLANTNING
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HOVEDPROJEKT

?
UDFØRELSE

INDVIELSE
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SOCIALE RELATIONER

Marts
2014
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Ildsjælegruppen
BEBOER
WORKSHOPS OG
FESTER

Opstartsfest

Ultimo
juni

Juni, juli, aug, sept

Infomøde om
?
Cykeltur Forberedelsesmålinger
byggeworkshop
møde
W1
W2
W3

xx/xx/xx

uge 46-49
Nov

5 uger
Okt

uge 49
nov

Uge
49/50/51/52?

Ultimo september?

Uge
24 - 35

Uge
37 - 44
(November)
2015

W5

6 uger

2+2
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3 uger

(10uger)

2 uger

12 uger xx/xx/xx 1 uge

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

(Indvielse eller i
efteråret 2016?)

W6

BYGHERREMØDER
DOKUMENTATION,
EVALUERING OG
FORMIDLING

DEFINITION AF MÅLEPUNKTER:
• BIODIVERSITET
• SOCIALE RELATIONER
• EKSISTERENDE REGNVANDSHÅNDTERING
• LØBENDE MÅLING AF BEBOERPROCES

INPUT FRA TASK FORCE

BEBOER OG EJER INPUT

INPUT FRA TASK FORCE

BEBOER OG EJER INPUT
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• FREMTIDIG REGNVANDSHÅNDTERING
• EVALUERING AF BEBOERPROCES
SHARING COPENHAGEN OG
DIALOG MED BRANCHEN OM:
• PROCES
• BRUGERINDDRAGELSE
•INNOVATION

MÅLING AF PRODUKT:
• BIODIVERSITET
• SOCIALE FORBEDRINGER
AFRAPPORTERING
TIL BRANCHEN

KØBENHAVNS KOMMUNES MÅLSÆTNING
Lokal afledning af regnvand skal integreres med sociale
forbedringer
•

•

Fokus på at koble kendte og testklare LAR-løsninger og teknologi på nye måder,
så der skabes synergi mellem forskellige former for LAR-løsninger, der forsinker,
fordamper, opmagasinerer og nedsiver regnvandet og skaber overløb til gaden
under skybrud
Projektet skal skabe overblik over mulige LAR-løsninger og teknologi med henblik på at afprøve de
nyeste og testklare LAR-løsninger/teknologi og etablere det mest optimale og effektive sammenhængende regnvandshåndteringssystem i gårdhaven

Samarbejdsdreven innovation
Med rådgiverteamet og karréens gårdgruppe (beboerne) og kommunen

Forsøg
Minimum 2-3 stk. 1:1 forsøg

Formidling
•

Tre temamøder (gåhjem-møder) hvor videnpersoner inviteres til at komme med nye og alternative
perspektiver på nogle af projektets problemstillinger. Rådgiverbranchen inviteres til at deltage i
gåhjemmøderne.

Projektet skal udvikle og afprøve integrerede gård- og LAR-løsninger

•

Temamødet og 1:1 forsøg skal være en del af Sharing Copenhagen

•

Projektet skal udvikle og afprøve grønne og rekreative LAR-løsninger

•

Der skal være minimum 2/3 opbakning til projektet blandt ejere og beboere.

•

Projektet skal udvikle og afprøve flerfunktionelle og innovative LAR-løsninger

•

Der skal være en tæt og tidlig dialog og orientering af alle beboere og ejere.

•

Projektet skal udvikle og afprøve regnvandshåndteringsløsninger der sikrer mod skybrud ved
overløb i gårdhave og til gade

•

Der skal være mulighed for analog og virtuel dialog, f.x. i form af facebook-gruppe

•

LAR- og skybrudsløsninger skal dokumenteres og formidles pædagogisk og visuelt så de er afstemt
med modtageren

•

DEMO-projekternes tekniske løsninger f.eks. AutoCAD tegninger skal offentliggøres

•

Det samarbejdsdrevne innovationsforløb og den generelle dialog med beboerne skal løbende dokumenteres, evalueres og formidles så Københavns kommune kan anvende erfaringerne i fremtidige
projekter.

•

Udvikling af LAR- og gårdhaveløsning skal tage udgangspunkt i beboernes
livskvalitet og det gode gårdliv. Borgernære parametre, som gode fællesskaber, bæredygtig livsstil,
økonomisk incitament skal udgøre nogle af de innovative omdrejningspunkter.

•

•

Løsningerne skal være robuste og let aflæselige for beboerne i karréen

•

Løsningerne skal fortælle om vandet som ressource og hvilke muligheder det giver på en let og
forståelig måde.

•

Løsningerne skal tænkes i forhold til årstiderne.

•

LAR-løsningerne skal være interessante arkitektoniske elementer i gårdhaven,
både når der er masser af vand og i tørre perioder.

•

Der lægges vægt på: Eksperimentel landskabsarkitektur, kantzoner, tilgængelighed for alle, komfort,
menneskelig skala, herlighedsværdi, forbindelse mellem gård og gade, begrønning, biodiversitet.

•

De enkelte LAR- og skybrudsløsninger og det samlede regnvandhåndteringssystem skal evalures
m.h.t. styrker, svagheder og udviklingspotentiale (SWOT), robusthed i forhold til holdbarhed og drift,
økonomi, beregninger af hvor meget vand der kan håndteres i de enkelte løsninger og i hele
gårdhaven
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KORTLÆGNING - FYSISKE FORUDSÆTNINGER
Garagerne
Garagebygningerne er de tre eksisterende smukke gule murstensbygninger centralt i gården. Garagerne
består af to store bygninger, en ”stang” og en ”bue” samt en mindre bygning. De tre bygninger er forbundet af murstensmure, og danner et forholdsvis lukket rum i det store gårdrum. Bygningerne trænger til
nogen renovering.
Garagerne kan få en mere aktiv rolle i gårdanlægget, da man kan fjerne parkering fra gårdhaver iht.
Byfornyelsesloven. Det kan ske, hvis erhvervslejemål i karreen ikke er afhængige af parkering på gårdsiden af bygningerne. Efter en skriftlig rundspørgelse til erhvervslejemålene, har det vist sig, at ingen er
afhængige af parkering fra gårdsiden, og det er derfor blevet muligt at inddrage garagerne mere radikalt i
projektet.

Nødvendige tætte overflader – tage og belægninger
Der er 1475 m² tagareal på boligerne, der afvandes ind mod gården.
Der er 370 m² tagareal på garagerne.
Der er 2500 m² tætte belægninger (asfalt og betonsten) ud af et samlet areal på 4270 m². Dette areal vil
kunne reduceres i den fremtidige gårdhave ved at omdanne dem til græsplæne, bede mv.
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KORTLÆGNING - FYSISKE FORUDSÆTNINGER
Eksisterende vegetation
Store træer
Der er seks store hestekastanjer, som står i en bue bag garagebuen. Desuden et stort asketræ mod sydøst.
Disse træer er hårdt beskårede – hestekastanjerne egner sig ikke til beskæring, asketræet tåler det bedre.
Der er desuden to store birketræer.
Mindre træer
Der er et japansk kirsebærtræ og et paradisæbletræ i ejerforeningen. Der er en stor syren, en japansk løn og
et mindre stedsegrønt kristtjørnetræ i andelsboligforeningen.
Buske og slyngplanter
Der er fine rhododendron og en stor blåregn i ejerforeningen.
Stauder
Der er et stort, velholdt staudebed i ejerforeningen med mange forskellige arter.
Øvrig beplantning – ikke så markant
Buske bunddække og slyngplanter bag garagerne, på hegnene mellem de tre gårde og i
andelsboligforeningen.
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KORTLÆGNING - FYSISKE FORUDSÆTNINGER
Affaldshåndtering
Lejeejendommen
10 containere i skure der er bygget op ad garagerne.
6 containere står frit, herunder flaskecontainer og speciel container for thai-restaurant.
Andelsboligforeningen
5 containere i ”pergolaskur”. 1 container udenfor skuret.
Ejerforeningen
Dagrenovation i affaldsskakte. Privat firma sørger for transport af affaldet fra skaktene til 22 containere i
skure. Skurerne er placeret på et sted i gården, der er velegnet til ophold. Desuden specielle affaldsfraktioner
i 5 containere udenfor skurene og i 7 containere under halvtag. Kompostbeholder udenfor halvtaget.

Porte, kældertrapper og døre til bagtrapper
Der er en bred og høj port fra Skt. Kjelds plads ind til leje-ejendommens gård. Kørsel med brandbil skal
fortsat være mulig igennem porten.
Der er en smallere og lavere port fra Skt. Kjeldsgade ind til andelsboligforeningens gård.
Samtlige gårde har kældertrapper. I alt er der 13 kældertrapper.
Andelsboligforeningen har 3 bagtrapper og leje-ejendommen har 5 bagtrapper. Ud for leje-ejendommens
bagtrapper er der et enkelt trappetrin ned til gården. Ejerforeningen har ikke bagtrapper, her nås gården kun
via kælderen.

Tagnedløb
Cykelparkering
Lejeejendommen
Der er cykelkældere, som er overfyldte derfor er oprydning tiltrængt. Desuden er der cykelparkering langs
adgangsstien og til dels under altaner. Altanerne er dog for lave til at cyklerne kan stå der. Cyklerne skaber
kaos langs stien.
Andelsboligforeningen
Cykelkælder, ingen cykelparkering i gården.
Ejerforeningen
En del cykler i gården. En del cykler parkeres på fortovene udenfor karrén.

Brandredning
I andelsboligforeningen og ejerforeningen er alle lejligheder gennemgående, og brandredning foregår derfor
primært fra gaden. I udlejningsejendommen på Bryggervangen er en del af lejlighederne ensidige, og der
skal derfor etableres brandvej i gården langs med den pågældende facade. Indkørsel bliver fra porten ved
Skt. Kjelds Plads. Der er desuden adgang igennem porten i Skt. Kjelds Gade samt igennem kældernedgange
i ejerforeningen og leje-ejendommen. Dermed kan samtlige indgange i gården nås med 40 m slangetræk fra
brandbil.
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Leje-ejendommen har 2 almindelige tagnedløb , 4 tagnedløb går ned igennem altaner, 1 tagnedløb går ned
til en kældertrappe. Samtlige tagnedløb er af plast.
Desuden er der tagnedløb af plast ved garagebygningerne, 1 tagnedløb ved den lille bygning, 3 tagnedløb
ved stangen og 3 tagnedløb ved buen.
Andelsboligforeningen har 3 almindelige tagnedløb lavet af galvaniseret stål.
Ejerforeningen har 6 tagnedløb . Samtlige tagnedløb er af zink og går ned i kældertrapper.

Nedsivningsevne
Der er foretaget nedsivningsprøver i samtlige tre gårdrum. Prøverne og de efterfølgende forsøg viste, at der
er god nedsivningsevne.

Kloakernes tilstand
Kloakrenovering er ikke en del af byfornyelsesprojektet, men ejerne opfordres til at foretage TV-inspektion
af kloaksystemet i god tid, sådan at nødvendig kloakrenovering kan udføres i forbindelse med
anlægsarbejdet. Ejerforeningen har foretaget en TV-inspektion for nylig. Andelsboligforeningen har meddelt
at de påtænker at få lavet en inspektion. Ejeren af leje-ejendommen har ikke givet nogen udmelding vedr.
TV-inspektion.
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Sol / skygge diagrammer

FORÅR / EFTERÅR 21.03.2014/21.09.2014 KL. 10.00

FORÅR / EFTERÅR 21.03.2014/21.09.2014 KL. 12.00

FORÅR / EFTERÅR 21.03.2014/21.09.2014 KL. 14.00

FORÅR / EFTERÅR 21.03.2014/21.09.2014 KL. 16.00

SOMMER 21.06.2014 KL. 10.00

SOMMER 21.06.2014 KL. 12.00

SOMMER 21.06.2014 KL. 14.00

SOMMER 21.06.2014 KL. 16.00
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LAR - LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND
LAR - katalog
En screening af kendte og eksisterende LAR-løsninger er blevet samlet i et LAR-katalog, som danner grundlag for løsningerne i gården. Derudover skal der blandt andet på baggrund af 1:1 forsøgene i gården udvikles
og videreudvikles nye løsninger, som kan være mere eller mindre specifikke for Fremtidens Gårdhave.
LAR-kataloget kan hentes på hjemmesiden: http://klimakvarter.tock.dk/wp-content/uploads .......

Embedslægen
Konklusion af møde med embedslægen:

Øvrige kommentarer fra embedslægen:

•

Embedslægerne skal godkende rekreativ brug af regnvand og tager i deres vurdering udgangspunkt
i NST-rapport.

Drikkevand håndteres efter forsigtighedsprincippet modsat fødevarer, hvor der ligger en risikovurdering bag. Det er en politisk vurdering, hvordan regnvand skal håndteres.

•

Som udgangspunkt bruges kun drikkevand, grundvand eller tagvand til rekreative formål

•

Stående vand i f.eks. regnbede udgør ikke et hygiejnisk problem. Heller ikke selvom det står længere
end 24 timer efter en ekstrem regnhændelse. Samme regler gælder for strømmende vand på terræn.
Dette gælder også i vuggestuer.

•

•

Vandleg, udspy og fontæner med frisk regnvand (mindre end 24 timer gammelt) kan ligeledes
etableres, idet de ikke skal invitere til, at man drikker af dem. Sorter meget gerne first-flush fra for at
fjerne infektive partikler fra f.eks. fuglelort.

•

•

Frisk og lagret regnvand kan bruges til vanding af ikke spiselige afgrøder og rodfrugter, der skrælles
og koges, men ikke sprayvanding.

•

Recirkulering af vand fra en sø gennem en vandkunst er ok. Hvis der er adgang til leg med vandet
skal der være fokus på vandkvaliteten (badevandskvalitet) og forureningskilder (fugletæthed).

•

Pladsvand kan håndteres i LAR-anlæg, men må ikke anvendes til aktiviteter, hvor der opstår planlagt
kontakt mellem vand og mennesker

•

Badevandskvalitet kan være god nok til nogle anvendelser, f.eks. vandlegepladser, men ikke til andre
– f.eks. springvand i tæt befolkede områder.

Vi skal måske begrænse brugen af nogle typer af rekreativ brug, hvor vandet lagres eller
recirkuleres, og hvor der derfor er behov for rensning.

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

•

Jf. Spildevandsbekendtgørelsen skal embedslægen ikke længere tage stilling til nedsivning af
regnvand, men der er enighed om, at de skal inddrages i godkendelse af rekreativ anvendelse af
regnvand.
Afsæt i nogle pilotprojekter penge til at lave malditoffspektometri på regnvandet (Seruminstituttet
kører det) som supplement til bade- og drikkevandsanalyser, hvis der arbejdes med lagret vand.

•
•
•

Vær opmærksom på at badevandskrav ikke er et skarpt krav, men en sammenholdning af flere
analyser.
Sikkerhed/vanddybder, drukningsfare – spørg efter eventuelle statistikker hos Ulykkesforskningsgruppen ved Odense Universitetshospital (googles)
Embedslægen stiller ikke krav til en særlig teknik ved desinfektion, men stiller krav til dokumentation
at anlægget er robust
Som udgangspunkt kan man forvente at der stilles kvalitetskrav til vandet, der modsvarer
anvendelsen (drikkevand, badevand, bassinbadevand).

•

LÆS notatet ‘HYGIEJNISKE FORHOLD VED HÅNDTERING AF REGNVAND I ANLÆG PÅ TERRÆN’ her:
http://klimakvarter.tock.dk/wp-content/uploads/2015/06/regnvand-og-hygiejne-08-04-15.pdf
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Beboerne blev inviteret til workshops. Der har deltaget 6-12 personer ved hver workshop.

Landkortet
En øvelse der kortlagde aktuelt brug af gården og ønsker til forandring: Hele gården blev markeret i ca skala 1:10 på græsplænen. Beboerne stillede sig på sine yndlingssteder og derefter på de steder i gården, som de synes mindst
om. Efterfølgende blev der sat tilsvarende postitmærker på en plantegning. Desuden postitmærker for ønsker og drømme til fremtidens gårdanlæg.

LANDKORT FRA OPSTARTSFESTEN

Cykelskure

Udfoldelsesmuligheder for kreativitet

Vandfald

Kunne indkredse hele parken

Vild natur

Grøntsager / mark
Adgang til morgensol

Grønne garagetage
Blomster og grønt
Legeplads for børn
(måske også for voksne)

Overdækket let tilgang
Plads til ladcykler

er van

V. BAGTRAPPEN, BRYGGERVANGEN 18:
Udsigt fra lejlighed - til ejerforeningens gårdhave

Nedgravet boldbur til opsamling af
regnvand og boldspil

Høns

Grillplads
Græsplæne

Flere teaktræ’s plankedæk
- godt til bare tæer!
Små afgrænsede steder

GRÆSPLÆNE:
• Ned i tempo
• Sol
• Blomster / grønt
• Afgrænsning

HEGNET:
• Det opdeler gården

SOLSKIN OM EFTERMIDDAGEN
PÅ GRÆSSET

Rulleskøjteareal

Our

Fra stuen til tagryggen

de

Grønne facader HELT GRØNNE

øga

Et plant underlag,
så det ikke larmer når
skraldespandene
ruller hen over.

VED TRÆERNE

SOL, GRØNT , STILLE

(Eller eg)

Et “gang system” så man
kan gå en lille tur
Nogle bede hvor vi kan “høste”

s

Naturlegeplads
Bedre legeplads

DEN LANGE, FLISEBELAGTE
STI FORAN VORES VINDUER:
• Den er bred, grå, grim
• Lige / kedelig og uæstetisk
• Den gør afstanden til træerne
foran vinduet endnu længere

KASTANJETRÆERNE

PÅ GRÆSSET VED HEGNET VED
SIDEN AF GRILLPLADSEN:
• Hyggekrog
BIRKETRÆET
• Solskin om aftenen
“DEN GRØNNE TANGE” BAG
• Blomster
GARAGERNE I LEJER GÅRDEN:
GRILLPLADS VED BIRKETRÆET
Fordi det er det eneste grønne vi har

GRILLPLADSEN:
• Godt mødested
• Solskin om aftenen

INGEN YNDLINGSSTEDER:
Der er ingen rigtig gode steder at kigge på

ØST ENDEN AF GARAGEN:
• Dårlig udsigt fra altanen
• Suspekte lokummer
• Ulækkert

MELLEM GARAGERNE OG HEGNET:
“Den hemmelige have”
- Her plukker jeg høstanemoner om sommeren
og efeu om vinteren

Større græsareal
i solen

Hane m. drikkevand
PLads til aktiviteter
Masser af blomster

TRÆERNE

SANDKASSE OG LEGEHUS

STORSKRALDSPLADS:
• Skrald flyder tit - folk smider bare ting
• Storskrald fungerer ikke
• Rod, misbruges
• Meget beskidt og uorganiseret skrald
• “Rodet”
• Larmer, kedeligt, fylder
• Larm, grimt
• Rodet og asfalt
• Larm når skraldespande bliver hentet
tidligt om morgen

Mere grønt, mindre asfalt

Urban farming
Bier
Beboerbede
Høns
Kompostering

OPPE I KASTANJETRÆERNE

GRILLOMRÅDE OG HØJE TRÆER

PLADSEN VED KIRSEBÆRTRÆET:
• Grillplads

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

GARAGER OG ASFALTEN:
• Det kommer kun bilerne til gode
• Mennsketomt
• Ingen mulighed for aktivitet / ophold
• For meget asfalt
• Gråt, grimt og LARM
• Øjebæ
• Grimt, kedeligt og spild af plads
• Trist med garagerne
• Larm, kedeligt, lys?
• Det er irriterende og gråt
• Biler larmer
• Grimt og trist

Nyttehave -urter og
frugt

lad

LANGS MED BLOMSTERBEDET:
Fordi der er blomster

Eller små vandløb
Swimming pool
Mere grønt

sP

Rislende vand gerne ved kæder

jeld

GRÆSSET VED BEDENE

Naturhave
- Blomster, træer, hyggekroge

kt K

MIN GARAGE:
Jeg bruger min garage som hobbyværksted og
nyder gerne en aftentime i fred og ro

Akitvitetsplads til boldspil,
kongespil osv.

Orangeri
- sol og varme i ydersæsonen

San

Nedgang
fra stuelejligheder

Mere grønt, træer og blomster

Vaskested til cykler

gen

VEST ENDEN AF GARAGEBYGNING:
Rosenbusken som var den første blomst min
datter så

GRÆSPLÆNEN:
Dejligt med græsplæne og
blomster i byen

Flere og større
grill og opholdsområder

Tørrestativer

Børnevenligt
Lukket med port mod
Skt Kjelds Plads

Blomstereng

Vilde forløb

vand som kan køle om
sommeren

Den perfekte cykelparkering

Br ygg

Uorden
Højt græs
Skabe en oase i byen

Masser af hyggekroge

En bakke med græs
En eng med blomster
Træer tæt ved vinduerne (stuen)
Legeaktiviteter
Legeområder

Kunstnerisk anvendelse
af vandet
Vandtrapper
Meditationsrislen
Soppesø

Hvis garager bevares,
græstag man kan ligge på

Græs og plads til at grille

Dyr
En Bakke
( f.x. til at kælke på om vinteren)

Skulptur som kan blive brugt til at lege på

Øvecykelsti til børn

Cykelværksted

Gode affaldsløsninger
f.x. bytterum

Gangbro mellem træer og
træhuse (2 etager i gård)

Smukke oplevelser
i beplantning og “rum”
Grønt, dyreliv (-rotter)
Snoede stier

San

kt K

s
jeld

G ad
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KORTLÆGNING - BEBOERNES BEHOV OG VISIONER
Yndlingssteder i gården

Dårlige steder i gården

• Græsplænen:
Dejligt med græsplæne og blomster i byen
• Græsset ved bedene
• Langs med blomsterbedet:
Fordi der er blomster
• Ved træerne
• Græsplæne:
Ned i tempo
Sol
Blomster / grønt
Afgrænsning
• Sol, grønt, stille
• Solskin om eftermiddagen på græsset
• På græsset ved hegnet ved siden af grillpladsen:
Hyggekrog
Solskin om aftenen
Blomster
• Birketræet
• Grillplads ved birketræet
• Grillområde og høje træer
• Grillpladsen:
Godt mødested
Solskin om aftenen
• Pladsen ved kirsebærtræet:
Grillplads
• V. bagtrappen, bryggervangen 18:
• Udsigt fra lejlighed - til ejerforeningens gårdhave
• Vest enden af garagebygning:
Rosenbusken som var den første blomst min datter så
• Kastanjetræerne
•“Den grønne tange” bag garagerne i lejer gården:
Fordi det er det eneste grønne vi har
• Træerne
• Oppe I kastanjetræerne
• Mellem garagerne og hegnet:
“Den hemmelige have”
Her plukker jeg høstanemoner om
sommeren og efeu om vinteren
• Sandkasse og legehus
• Min garage:
Jeg bruger min garage som hobbyværksted og nyder gerne en aftentime i fred og ro

• Den lange, flise belagte sti foran vores vinduer:
Den er bred, grå, grim
Lige / kedelig og uæstetisk
Den gør afstanden til træerne foran vinduet endnu længere
• Ingen yndlingssteder:
Der er ingen rigtig gode steder at kigge på
• Hegnet:
Det opdeler gården
• Øst enden af garagen:
Dårlig udsigt fra altanen
Suspekte lokummer
Ulækkert

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

Storskraldsplads:
• Skrald flyder tit - folk smider bare ting
• Storskrald fungerer ikke
• Rod, misbruges
• Meget beskidt og uorganiseret skrald
• “Rodet”
• Larmer, kedeligt, fylder
• Larm, grimt
• Rodet og asfalt
• Larm når skraldespande bliver hentet tidligt om morgen
Garager og asfalten:
• Det kommer kun bilerne til gode
• Mennsketomt
• Ingen mulighed for aktivitet / ophold
• For meget asfalt
• Gråt, grimt og LARM
• Øjebæ
• Grimt, kedeligt og spild af plads
• Trist med garagerne
• Larm, kedeligt, lys
• Det er irriterende og gråt
• Biler larmer
• Grimt og trist
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KORTLÆGNING - BEBOERNES BEHOV OG VISIONER
Drømme
• Øvecykelsti til børn, Kunne indkredse hele parken
• En bakke med græs, En eng med blomster, Træer tæt ved vinduerne (stuen)
• Legeaktiviteter, Legeområder
• Nedgravet boldbur til opsamling af regnvand og boldspil
• Børnevenligt, Lukket med port mod Skt Kjelds Plads
• Nedgang fra stuelejligheder
• Rislende vand gerne ved kæder, Eller små vandløb
• Swimming pool, Mere grønt, Naturlegeplads, Bedre legeplads
• Flere teaktræ’s plankedæk- godt til bare tæer!, (Eller eg)
• Små afgrænsede steder, Et “gang system” så man kan gå en lille tur, Nogle bede hvor vi kan “høste”
• Rulleskøjteareal
• Et plant underlag, så det ikke larmer når skraldespandene ruller hen over.
• Grønne facader - HELT GRØNNE, Fra stuen til tagryggen
• Udfoldelsesmuligheder for kreativitet
• Cykelskure
• Gangbro mellem træer og træhuse (2 etager i gård), Skulptur som kan bruges til at lege på, Vandfald, Vild natur
• Adgang til morgensol
• Gode affaldsløsninger f.x. bytterum
• Dyr, En bakke( f.x. til at kælke på om vinteren), Grøntsager / mark
• Cykelværksted, Græs og plads til at grille
• Den perfekte cykelparkering, Overdækket let tilgang, Plads til ladcykler
• Grønne garagetage, Blomster og grønt, Legeplads for børn (måske også for voksne), Masser af hyggekroge
• Tørrestativer
• Hvis garager bevares, græstag man kan ligge på
• Høns
• Vand som kan køle om sommeren
• Kunstnerisk anvendelse af vandet, Vandtrapper, Meditationsrislen, Soppesø
• Uorden, Højt græs, Skabe en oase i byen, Vilde forløb
• Flere og større grill og opholdsområder, Mere grønt, træer og blomster
• Vaskested til cykler, Grillplads, Græsplæne
• Blomstereng
• Akitvitetsplads til boldspil, kongespil osv.
• Orangeri - sol og varme i ydersæsonen, Naturhave - Blomster, træer, hyggekroge, Nyttehave -urter og frugt
• Mere grønt, mindre asfalt
• Større græsareal i solen
• Urban farming, Bier, Beboerbede, Høns, Kompostering
• Hane m. drikkevand, Plads til aktiviteter, Masser af blomster
• Smukke oplevelser i beplantning og “rum”, Grønt, dyreliv (-rotter), Snoede stier

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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KORTLÆGNING - BEBOERNES BEHOV OG VISIONER
FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG

VISION

Cykeltur
Vi besøgte fire gårdrum og diskuterede, hvad der var godt og dårligt for at opnå et fælles værdigrundlag.

To øvelser med kortlege. En med forskellige stemningsbilleder fra gårdhaver.
En med eksempler på regnvandshåndtering.

Værdier
En øvelse hvor deltagerne prioriterede følgende værdier:
• Tryghed.
• Fælleskab / Privathed.
• Tilgængelighed. Ansvarlighed.
• Udfoldelsesmuligheder.
• Ro.
• Grøn sanselighed
Der blev enighed om at arbejde videre med højeste prioritet på følgende værdier:
Blå/Grøn sanselighed:
Vores gård skal være præget af diversitet og holisme. Vi skal fremme positiv flora og fauna (og undgå at
fremme negativ flora og fauna, som f.eks. rotter). Vi skal finde en god balance mellem en velfriseret
gårdhave og en vildtvoksende naurhave. Vores gård skal have store, gamle træer, blomster, spiselige planter
(som frugttræer og bærbuske) og flotte æstetiske løsninger af f.eks. naturmaterialer. Gårdens funktioner skal
integreres med beplantningen.
Gården skal være en sanselig oplevelse på alle årstider, og det skal være muligt at gå en tur gennem gårdens
forskellige områder.
Ro:
Vi forventer at ro bliver mere og mere værdifuldt i årene fremover, og mener at en gårdhave med mulighed
for ro er en gave til karréens beboere nu og i fremtiden. Vores gård skal indrettes og beplantes, så der er
områder der lægger op til ro og afstressning. Lyden af vand er et vigtigt element.
Ansvarlighed:
Ansvarlighed handler både om oprydning, engagement, ejerskab og om at tage hensyn til andre beboeres
brug af gården (f.eks. ønske om ro). Det skal være nemt at opføre sig ansvarligt i vores gård. Det skal være
tydeligt, hvilken form for brug, gårdens forskellige
områder er indrettet til, og der skal være gode affaldsløsninger, gode cykelstativer og skiltning, der forklarer
systemerne (ved f.eks. affaldshåndtering). Løsningerne skal have en høj kvalitet.
Fællesskab/privathed og udfoldelsesmuligheder:
I vores gård skal man kunne vælge fællesskab og privathed til og fra. Der skal være områder, der tydeligt
indbyder til privathed og andre områder der tydeligt indbyder til fællesskab. Områderne kan evt. navngives
efter deres brug.
Der skal være tilstrækkeligt mange opholdspladser i gården og opholdspladser i forskellige størrelser.
Det skal være muligt at udfolde sig på mange forskellige måder i gården (grille, solbade, finde ro, lege, træne,
dyrke, m.fl.)

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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KORTLÆGNING - BEBOERNES BEHOV OG VISIONER
- Plads til større fester med grill og lidt larm mellem garagerne, der fungerer som visuel afskærmning og lyddæmper.
- Pladser til mindre sammenkomster med familien, grill og en smule larm i hvert af de nuværende tre gårdrum
- Mange, mindre, rolige opholdssteder med mulighed for solbad, læsning og at tage en lur
- Ophold på træterrasse på garagetag
- Ønske om en smule adskillelse af andelsboligforeningens gård hvor der bor mange ældre
- En successiv overgang fra urbant i nord til vildt i syd
- Springvand i nord, der kan ses igennem porten
- Bakkelandskab i syd
- Frugtlund i syd
- Flytning af ejerforeningens affaldsskure
- Grønne vægge
- Aktivering af kantzonen i ejerforeningen med direkte adgang fra stue-lejlighederne til gårdhaven
- Legemuligheder for små børn i form af naturelementer
- Mange små rum i gården med mulighed for at ”gå tur” – gerne i pergola
- Bevaring af nogle af de store træer
- Bevaring af nogle af de store buske i ejerforeningen (rhododendron)
- ”Pæne” møbler, forholdsvis højt plejeniveau – det må ikke se rodet ud
- Brug af naturmaterialer

Ud fra de forskellige øvelser og snakke under workshops ved vi følgende:
-

Ønske om bilfri gård (majoriteten af beboerne)
Ønske om bevaring af garagerne (leje-ejendommens ejer)
Uro for ”fremmede” – indbrud / konkurrence om gode opholdssteder / larm /lugt
Ønske om bevaring af vegetation – træer og staudebed
Ønske om fornyelse – mere grønt / forenklet pleje (staudebedet) / levende kantzoner
Ønske om forbedring af affaldshåndteringen – tømningen larmer /

ejerforeningens skure er placeret i område der egner sig til ophold /
lejeejendommens containere står lige op ad indgangsstien = lejernes udsigt

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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KORTLÆGNING - BEBOERNES BEHOV OG VISIONER
Modelbygge

Etablering af prototyper

En øvelse der fører frem til hvilke forsøg der skulle laves:

Prototyper er etableret eller vil blive etableret i gården. I testperioden vil beboerne tage stilling til, hvordan
prototyperne fungerer. Jf. tekst under afsnittet FORSØG.

Beboerne byggede parvis modeller i målestok 1:50.
Et par afprøvede hvor stor en akvædukt ville blive og om der er plads til et bakkelandskab med
opholdspladser i gårdens sydlige del . Konklusionen efter øvelsen var at beboerne ønskede akvædukten med
bakkelandskabet udført som prototype.
Andre beboere afprøvede hvordan gangstien mellem leje-ejendommen og ”garagestangen” kunne indrettes
smukkere og hyggeligere end i dag. De var også optaget af akvædukter og hvordan tagvandet kunne føres
over garagestangen og ned i gården ad alternative, mere kunstnerisk /sanseligt udformede tagnedløb med
lyd af rislende vand. Der blev konstateret at arealet mellem leje-ejendommen er for smalt til at rumme både
cykler og opholdspladser, men at cykelparkering ville kunne kombineres med ny beplantning og at de
nuværende fritstående affaldscontainere på dette sted bør flyttes til en mere diskret placering. Når det
gælder alternative former for tagnedløb, vil det nok være mere realistisk at udføre fra lavere bygninger så
som garagerne og eventuelle nye skure, for at sikre, at tagnedløbene fra de store tagflader altid fungerer
optimalt og ikke skal tilses oftere end normalt.
En tredje gruppe afprøvede hvordan et anlæg med springvand og store sten kunne placeres indenfor den
store port, som et smukt element der tiltrækker opmærksomhed fra gaden. De kom frem til, at det ville egne
sig med en beplantning mellem springvandet og de bagvedliggende garager.

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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SOCIALE RELATIONER
HVORDAN BRUGER DU GÅRDEN I DAG?
En øvelse hvor deltagerne skrev deres svar ned:
EJERFORENINGEN
Gå ned med affald
Slappe af på græsplænen
Gå igennem til vaskekælderen
Parkere cykel
Nyder udsigten
Passer plantebedene
LEJE-EJENDOMMEN
Gå ned med affald
Parkere cykel
Kigge på den fra min altan
VEDLIGEHOLDELSE AF GÅRDEN
Ejerforeningens have bliver passet af to beboere.
Andelsforeningens have blev tidligere passet af nogle haveinteresserede beboere, og de plejede at omgås
ejerforeningens ”havepassere”. Da andelsforeningens havepassere blev ældre overgik pasningen til viceværten, der bor i andelsforeningen. Viceværten samarbejder med leje-ejendommens ansatte gårdmand, der
udlåner redskaber til andelsforeningen.

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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FORSØG
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FORSØG I GÅRDEN

•

vandremøbler

•

forsøg vedr. plantetilgængeligt vand

•

Forsøg med jordfugtighed og planters trivsel

•

Planteforsøg på bakken og i regnbededet

•

overdrevsplanter

•

strandengsplanter

Den samlede afrapportering kan ses på hjemmesiden:
http://klimakvarter.tock.dk/wp-content/uploads...

KK

KK

Beboernes holdning til brug af let forurenet regnvand til vandning og rekreation
undersøges ved de tre forsøg

akvædukt

De tre forsøg forsynes med infoskilte og “logo”

•

FREMTIDENS GÅRDHAVER ved Skt. Kjelds Plads

DER BLEV LAVET FØLGENDE FORSØG:

www.facebook.com/fremtidensgaardhave
a
v - Instagram: #fremtiden
e sgaa
a rdhave - Pinterest: Fremtidens
n Gårdhave

KK

Projektgruppen igangsatte en række forsøg i skala
1:1 i gården. Forsøgene blev gennemført i sommeren
2014, som den afsluttende del af beboerprocessen og
inden udarbejdelsen af projektforslaget.
FORSØGENES FORMÅL VAR:
• at teste
• at blive klogere
• at inkludere
• at vise frem

HOLDNING
TIL
REGNVAND

INFORMATION
OG
FORMIDLING

TEKNISKE FORSØG

DEMOKRATI

Akvædukten

Måling af fugtighed

Ejerforeningen

skaber rum

3 palletanke

Planteforsøg
2 palletanke

Måling af terrænnært
grundvand

*

Lydlandskabet

*

Drosling **

Andelsforeningen

2 palletanke

skaber stemning

Opsamling af regnvand

***

1 palletank

Måling af næringsstoffer og
e-colibakterier ****

Vandremøblerne

Måling af plantetilgængeligt
vand

Leje ejendommen

*

skaber kontakt
5 palletanke
Måling af terrænnært grundvand blev ikke
gennemført da det ikke var muligt at komme ind igennem
leje-ejendommens port med de store boremaskiner.

*

**

Droslingsforsøg blev ikke udført da andelsforeningens beboere blev usikre på risiko ved afpropning af
tagnedløb.

***

Opsamling af regnvand blev ikke udført grundet
andelsforeningens usikkerhed om risiko ved afpropning af
tagnedløb.

*
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ÆSTETIK
OG
ARKITEKTUR

Lydlandskabet blev ikke udført
grundet tidspres.

****

Måling af næringsstoffer og e-colibakterier
blev ikke gennemført, da Lydlandskabet ikke blev udført
grundet tidspres.

Forsøg tænkt placeret i
leje ejendommen’s gård.
Denne placering er desværre ikke mulig grundet ejeren.

*

BIODIVERSITET
Biodiversitet i Fremtidens Gårdhave
Fremtidens gårdhaver har potentiale for at kunne bidrage med øget livskvalitet samtidig med, at de kan
afhjælpe nogle af byernes problemer i fremtiden. Både i forhold til nye klimaforhold, tab af biodiversitet og
håndtering af øgede regnmængder.
Scorekort er et skema der er udviklet, som et led i at skabe en kulturændring og et nyt syn på, hvad der skaber en god gårdhave i fremtiden. Der gives score på klimaeffekt, biodiversitet og naturens bidrag til livskalitet
i gårdhaver.
Scorekortet kan hentes fra Fremtidens Gårdhaves hjemmeside:
http://klimakvarter.tock.dk/wp-content/uploads ...

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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DELTAET - FORTÆLLINGEN

Karreen i byen. Det historiske KBH
København var oprindelig bebygget og befolket både i karreens
kant og gård
Man boede både på indersiden og ydersiden og overlappet mellem
‘privat’ og ‘offentligt’ var meget flydende
Karrerne var en blanding af bolig, erhverv og livet for mange mennesker udspillede sig på et meget lille område
Rekreation var ukendt for de fleste og byens grønne rum og parker
var forbeholdt overklasse og borgerskab.
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Byen i gaderne og rekreationen i gården. Funktionalismen.
Med funktionalismen og videnskaben om at lys og luft gjorte
sunde mennesker begynde man at friholde gårdrum til rekreative
formål
Man begyndte også at tømme gårdene for baghuse, erhverv og
havde fokus lys, luft, sanitet mm
Hermed flyttede den formelle del af livet ud i gaderne med butikker,
erhverv, trafik mm
Den egentlige zonering mellem offentlig, halvoffentlig og privat
bliver tydelig – gårdene bliver private.
Og rekreationen og lokale fælleskaber og naboskaber udspiller sig
nu primært i gårdene
Parker og byrum bliver nu mere åbne for den alm. københavner

19

Byen som landskab. Post moderne. Den rekreative by.
Da videnssamfundet for alvor slår igennem og fabrikker og forurenende erhverv flytter ud af byen, starter processen med at gøre
københavn rekreativ og attraktiv
Omdannelsen af havn, nye aktive byrum, parker, gågader slår igennem
Reakreationen flytter ud i byrummet
Byrummene bliver specialisere til forskellige formål og vi shopper
byrumsoplevelser alt efter behov
Tendens med projektmennesket og interessebårne fælleskaber gør
at vi nu ikke prioritere naboskabet og relationen til naboen så meget,
men møder vores ligesindet i de specialiserede byrum, hvor vores
identitet og interesser kan udfoldes
Gårdhaven mister sin betydning som vores primære rekreative rum
og ramme om fælleskaber
Parrallet med det øges klimaforandringerne med øget regnmængder
og voldsomme regnskyld – behovet for løsninger at de forhold bliver
markante
Samtidig (de seneste 10 år) er et nyt natursyn begyndt at gøre sig
gældende – vores øgede bevidsthed om klima/miljø ændrer vores syn
på det smukke det skønne – og naturen, det vilde bliver forbilledet.
Urbaniseringen af københavn skaber længsel efter natur, det vilde.
Rekreationen og klimaløsningen er flyttet ud i gaderummet og byen
bliver grønnere. Hvor der før var biler og larm, er der nu ophold, regnbede, legepladser mm.

DELTAET - FORTÆLLINGEN

Hvad er så fremtidens gårdhave?
Når brugen har ændret sig.
Når naboskaber bliver til interessefælleskaber andre steder end i gården.
Når byrum og parker tilbyder højt specialiseret aktiviteter som gårdhaven ikke kan konkurrere med.
Og når behovet for at håndterer klimaforandringer vokser og behovet for øget biodiversitet vokser...
Og en stadig større længsel efter natur vokser og når efterspørgslen på ro, pausen stiger.

Vores svar er at fremtidens gårdhave skal kunne:
Bidrage til at skabe lokal og samfundsmæssige løsning på klimaudfordringerne – en kæmpe LAR gård
der bliver ressource for beboere og for byen
Et projektrum hvor beboerne kan skabe ny fælleskaber på tværs af social baggrund, alder, interesser
og ressourcer – et rum der muliggør at man kan deltage. I udvikling, i vedligeholdelse, i projekter –
forstået som noget man kan være fælles om

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS
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DELTAET - FORTÆLLINGEN
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LAR løsninger

Barrierer nedbrydes

Overløb til gade

Fremtidens gårdhave i sct kjelds er en stor sammenhængende
LAR-løsning – et stort regnbed – en stor klimamaskine – et rum
der udtrykker sin funktion.
Og i denne kæmpe vandhave skabes rum for beboernes projekter og spejling af deres hverdagsliv – små steder åbne for
muligheder - for møder og ophold, værksteder, leg, - små tørre
holme i vandhaven der kan i værksættes af brugerne.

Ved at udsparre i garagebebyggelsen skabes forbindelser og
visuel kontakt gennem hele gården og dermed nedbryde rumlig
og sociale barrierer.
Regnvand ledes mod lavninger væk fra facader, hvor nedsivning
kan ske
Ved at tilfører de resterende garagebygninger mindre udbygninger
kan husene få et mere individuelt præg og dermed virke mere som
fritliggende huse i gårdrummet.

Regnhaven udføres med overløb til gader ved skybrud.
Samlet set vil gården udtrykke sig som et samlet grønt LAR-anlæg/gårdrum med de omdannede skurer liggende frit på holmene. Smukt!
Gården bindes sluttelig sammen med en effektiv og poetisk
stistruktur.
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DELTAET - VANDETS VEJE
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Visonen - et foranderligt rum, hvor regnvand er den primære attraktion og
drivkræft.
Det arkitektoniske hovedgreb er et delta – eller repræsentationen af et delta.
Et stor vandanlæg der leder vandet hen hvor det skal bruges – hvor det skaber mest værdi. Et vandanlæg der tilbageholder vandet og skaber grobund
for en hidtil uset grad af frodighed og biodiversitet i en københavnergård.
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