
Opsamling fra innovationsworkshop 

Generelle hovedtemaer: 
Afgrænsning mod omverdenen – psykologisk – lyd - visuelt 

Udnyt niveauspring til spændende ophold/stiforløb/vandbevægelse 

Et samlingssted – og en samling af mindre opholds- og aktivitetssteder - der tiltrækker alle 
beboergrupper hele året og er trygt hele døgnet 

Oplevelses-stiforløb rundt i hele haven 

Vandet skal være en ressource ifth.: 

• Bæredygtighed*1 – brug regnvandets energi – genbrug regnvandet flere gange  
• Omsæt vandets stemningsfremmende kvaliteter ifht. sanselighed, lys, og især lyd som 

afskærmning fra omverdenen* 
• Vandet skal kunne bruges til leg, vanding og lignende 
• Vandet skal være i spil hele tiden, også når det ikke regner 

Tryghed 

 

En sammenhængende gård 

Cykelsti/gangsti/oplevelsessti der skaber et forløb gennem hele gårdhaven. Praktiske og 
rekreative funktioner skal være spredt rundt langs stien for at skabe oplevelser og `noget at gå 
efter´.  

Regnvandet skal løbe rundt/bruges langs/på stien - og gerne iscenesættes fx med pædagogiske 
forklaringer om at her bruges vandet til x, y z.  

Spansk trappe med vandforløb og grønne arealer – udnyt niveauspring og giver plads til ophold 

Afgrænsning mod omverdenen – bruge vand til at afskærme 

Bæredygtighed – brug vandet igen og igen/fornuftigt 

Regnvand skal genanvendes til vaskeri og evt. ledes ud i gården igen 

 

Forlængelse af sæsonen 

Vigtigt at skabe et samlingspunkt/sted –`Gårdens Hytte´et sted, der trækker beboerne ned, fx 
med:  

• et drivhus/orangeri med borde og mulighed for ophold og hygge 
o Skal fungere som Storgårdens fest/beboerlokale – noget som de mangler 

• shelter/bålplads 
• attraktiv ophold hele døgnet 
• aktivitetsmuligheder hele året 
• multifunktionalitet 

                                                           
1* BEMÆRK: Bæredygtighed og lydafskærmning er en ny forståelse af vand som en ressource ifht. tidligere 
gårdhaveprojekter 



• tryghedsskabende belysning – som sammen med vandet lavet lysspil 
• Et sted som skaber velvære/begrønning 
• dyr (ænder, geder) som tiltrækker beboerne 
• vand i vægge til isolation og lysspil 
• vand som man fx kan svømme i 
• vand i to etager med vandrutchebane, skøjtning 
• brug vandets energi 
• Et sted som er varmt, som forlænger mulighederne for ophold til forår/efterår/vinter og 

hele døgnet. 

 

Adskillelse af biler og ophold 

Bilerne må ikke fylde, ses/dominere eller tage plads fra ophold – p-pladserne må ikke være en 
del af haven, men bilerne skal i stedet være skjulte 

Naturlig adskillelse af biler og ophold – gerne med en grøn, sjov og/eller kunstnerisk tilgang 

Udnyt niveauspring - `forsænk´ p-pladserne   

Byg en bakke henover – der også lukker af mod omverdenen – visuelt og lydmæssigt 

Legeplads eller oase ovenpå garageanlæg 

Dobbeltudnyttelse af p-pladsområde 

Brug vandets energi – fx til opladning af el-biler eller belysning 

Brug vandet til bilvask 

Udnyt niveauspring til spændende og sjove opholdsmuligheder 

En jungle eller oase 

 

Fællesskab og aktiviteter 

Et stort rum – opdelt i mindre rum: En tæt samling af `Hobithuler´ – små adskilte 
steder/huler/terrasser/jordaltaner til beboere i forskellige aldre og med forskellige interesser  

Et sted hvor man kan være sammen i familien, men alligevel lave forskellige aktiviteter. Fx at de 
voksne griller mens børnene leger. 

Orangeri 

Basket, fodbold, bordtennis eller parkour – Udnytte niveauforskellene til sport/aktiviteter 

Meditativt område 

Forskellige vandlyde – fokus væk fra trafikstøj 

• Stilleområde med rolige vandlyde 
• Aktivt/vildt område med mere aktivt vand 

Øge biodiversiteten 

Bruge vandet og niveauforskellene til energi 



Lodret habitat 

Insekthotel 

Sø 

Springvand 

Tappe vandet – bruge vandet – fx til at vaske hænder tæt på grillområde 

Grill 

Vigtigt at der er noget for alle – det er en mangfoldig sammensætning af beboere 

Godt hvis der er områder hvor man kan være mere privat, fx 4 venner sammen om at lave mad og 
drikke lidt øl 

 

Den grønne og rolig oase 

En oase hvor vandet skaber separate områder, hvor man kan være sig selv, med mindre rum, 
som er delt op pga. niveauforskelle og ikke vægge. Fx ved at udnytte niveauspring til flyvende 
terrasser. 

”Vandmur” hvor lyden af vandet lukker anden lyd ude af gården 

Muligheden for at kunne sidde og slappe af og læse en bog 

Overdækkende sejl for at holde på varmen 

Lys 

Lave områder hvor både børn og voksne er inkluderet  

Undgå kolde materialer 

Vandet skal løbe op ad – for at få lyden af vand når det ikke regner 

Kondi-Trædemølle for at pumpe vandet rundt  

Vand som cirkulerer 

Vand er interessant, ikke kun når det regner. 


