
NYT LIV TIL 
JERES GÅRD? 
Drømmer I om, at jeres gård forvandler 
sig fra en grå baggård til en grøn oase 
med duften af blomster, græs og masser 
af solskin?

KØBENHAVNS GÅRDHAVER



EN HAVE I JERES GÅRD?
- Københavns Gårdhaver

Med projektet Københavns Gårdhaver 
ønsker vi i Københavns Kommune sam-
men med jer i karréerne at skabe at-
traktive gårdhaver med masser af træer, 
planter og plads til at bevæge sig og lege. 

I de enkelte karréer rundt omkring i 
byen betyder gårdhaverne bedre ram-
mer for fællesskaber. En hyggelig gård-
have kan være et socialt mødested for 
alle beboere i karréen, så naboer og gen-
boer ikke bare er skygger bag vinduerne. 

Gårdhaverne betyder samtidig en masse 
for København i det store perspektiv. 
Vi arbejder for, at København skal have 
100.000 fl ere træer og være CO2-neutral 
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i 2025. En del af træerne skal stå i de 
nye gårdhaver. Her kan de sammen med 
fl ere planter optage noget af den CO2, 
der udledes, så vi kan komme tættere 
på vores mål. Med træer, græsplæner og 
grønne tage i fl ere og fl ere gårdhaver får 
vi også en by, der er bedre rustet til at 
klare fremtidens klimaudfordringer med 
højere temperaturer og mere regnvand. 

Københavns Gårdhaver er ét af mange 
grønne tiltag i byen, der gerne skal 
skabe glæde og gavn her og nu for 
københavnerne, samtidig med at 
København på længere sigt bliver en 
endnu mere grøn og levende storby.   

Med venlig hilsen
Bo Asmus Kjelgaard

VIL I VÆRE MED TIL AT GØRE 
KØBENHAVN GRØNNERE?
Hvert år forvandles 12 baggårde til 
Københavns Gårdhaver. Så savner I en 
have i gården, med træer I kan sidde 
under, og en græsplæne I kan ligge på? 
Så er der er gode muligheder for, at vi i 
Københavns Kommune kan hjælpe jer. 
Hvis jeres gård skal være et sted med 
plads til leg og ophold, kan I kontakte 
os i Center for Bydesign, Københavns 
Kommune, eller I kan indsende en an-
søgning, der beskriver jeres behov og 
ønsker til en hyggelig gårdhave. Proces-
sen fra idé til færdigt projekt betales 
af Københavns Kommune og Staten. 

Se mere på vores hjemmeside: 
www.kk.dk/gaardhaver



Vi vurderer herefter behovet og mu-
lighederne. Hvis jeres gård bliver ud-
valgt til renovering, udpeger vi en for-
retningsfører til at stå for processen. 
Første skridt vil være, at ejere og beboere 
indkaldes til et informationsmøde. Når 
rammerne er fastlagt, vil en landskabs-
arkitekt hjælpe jer med idéfasen til 

gårdhavens udformning. Til sidst bliver 
byfornyelsesforslaget præsenteret for 
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns 
Kommune, der træff er beslutningen. 
    
HVORDAN FORLØBER 
ANLÆGSPROCESSEN?
Når vi har et godt og godkendt forslag til, 
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hvordan jeres nye gårdhave skal se ud, 
er næste trin i processen, at forretnings-
føreren indhenter en pris og sætter ar-
bejdet i gang. Selve anlægsarbejdet bliver 
udført af et privat entreprenørfi rma, 
mens forretningsføreren eller landskabs-

arkitekten fører tilsyn med arbejdet. Når 
jeres nye gårdhave er færdig og klar til 
brug, skal I stifte et gårdlaug, der står 
for den fremtidige vedligeholdelse. For-
retningsføreren vil hjælpe jer med stift-
elsen og udarbejde en driftsvejledning.    



HVAD KOMMER DER TIL AT SKE I 
GÅRDEN?
Først og fremmest skal der formentlig 
rives plankeværker og gamle skure ned, 
så der skabes en fælles gård. Så vil der 
blive opført nye skure, pergolaer og 
andet inventar, der giver et funktionelt 
og fl ot gårdmiljø. Til sidst vil der blive 
anlagt bede og græs og plantet buske og 
træer. Gårdhaven får desuden ny belys-
ning, så det også bliver trygt at opholde 
sig i gårdhaven efter mørkets frembrud.
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HVORNÅR STÅR JERES NYE GÅRDHAVE 
FÆRDIG?
Der går som regel 2 år fra det første 
informationsmøde, indtil jeres nye 
gårdhave er færdig. I skal være op-
mærksomme på, at gården ikke kan 
benyttes i selve anlægsperioden.
 
HVEM BETALER?
Hvis det bliver besluttet, at jeres gård skal 
gøres til en af Københavns Gårdhaver, be-
taler Københavns Kommune og Staten 

omkostningerne i forbindelse med om-
lægningen fra idé til færdigt projekt. Som 
ejere og beboere skal I stå for udgifter-
ne til den fremtidige vedligeholdelse 
af gårdhaven og gårdhavens inventar.  

Læs mere og se eksempler på gårdhaver, 
der har fået nyt grønt liv på: 

www.kk.dk/gaardhaver



KØBENHAVNS GÅRDHAVER
-16 EKSEMPLER

FOTO  KLAUS HJERRILD OG CBD
LAYOUT  CENTER FOR BYDESIGN

PAPIR COCOON 100% GENBRUGSPAPIR

1  BK 531 NØJSOMHEDSVEJ  2  BK 816 FLORSGADE  3  BK 376 ANDREAS BJØRNS GADE  4  BK 112 OEHLEN-
SCHLÆGERSGADE    5  BK 311 SAXOGADE  6  BK 966 MØLLE ALLÉ   7  BK 981 AGGERSBORGGADE  
8  BK 1368 PETER HJORTS VEJ  9  BK 819 HØJENHALD  10  BK 389 OURØGADE  11  BK 122 NØRRE FARIMAGS- 
GADE  12  BK 500 BJELKES ALLÉ  13  BK 591 HEINESGADE  14  BK 234 TYCHO BRAHES ALLÉ  15  BK 587 
HOLTEGADE  16  BK 649 ESTLANDSGADE
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