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DAGSORDEN

Hvem er BOGL og hvordan arbejder vi med bæredygtige 
løsninger i landskabsprojekter

Konkret erfaring med genanvendelse
fra Fremtidens Gårdhave og andre projekter
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BOGL  ...

er en prisvindende, skandinavisk
arkitektvirksomhed med speciale i landskabsarkitektur og 
byplanlægning

blev etableret i 2009 af landskabsarkitekterne Adam Bang 
og Jens Linnet og tæller i dag 30 ansatte fordelt på to 
kontorer i København og Oslo 

varetager alle projekteringsfaser 

arbejder i både stor og lille skala

vandt i Dansk Landskabspris 2021 for Remiseparken
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ParkerSkolerByrum

Gader og Veje

Boliger Klimatilpasning Kultur

Midlertidige 
byrum

Masterplaner
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Bæredygtighed - Verdensmålene

BIODIVERSITY WATER MATERIALS MOBILITY

social, inclusive, co-designed, �exible, fun and vibrant all year round,

stimulating the formation of local communities, intertwined with nature

FUTURE CITIES
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FREMTIDENS GÅRDHAVE VIDENSOPSAMLING

GLOBALE UDFORDRINGER

cir-
kulær økonomi problemerne

KLIMAFORHOLD ØKOSYSTEMER SOCIAL BÆREDYGTIGHEDMATERIALERESSOURCER

 —
 — Mere tørke
 —
 —
 — Mere smeltevand

 — Tab af arter
 — Tab af biotoper
 — Tab af yngleområder
 — Kollaps af økosystemer
 — Reduceret bestøvning af afgrø-

debærende planter
 —

 — Urbanisering
 — Ulighed 
 —
 —
 —
 — -

 —
 — Udtømning af naturressourcer
 — Øget velstand - øget forbrug
 —
 —
 — Mere komplicerede og miljøska-

dende udvindingsteknikker

GENERELLE TENDENSER

Her er oplistet en række af de udfordinger, som har global 

-
hold, Materialeressourcer, Økosystemer og Social Bære-



7

Fremtidens Gårdhave

Bygherre:  Københavns Kommune

År:     2017-2021

Størrelse: 3100 m2

• Et bæredygtigt og banebrydende LAR-projekt

• Designet til at blive opført i genanvendte 

byggematerialer

• Fokus på at minimere udledningen af CO2

• Fokus på at reducere brugen af knappe 

råstoffer og byggematerialer

• Skaber nye rammer for en bæredygtig og social 

hverdag

• Anlagt uden brug af fossile brændstoffer
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En bæredygtig gårdhave

Gårdhaven er fra begyndelsen designet til at blive opført i genanvendte byggematerialer 
og med fokus på at minimere CO2

og byggematerialer. 

Den færdige gårdhave giver nye rammer for en bæredygtig hverdag.

Genbrugsæstetik

De genanvendte byggematerialer er af meget høj kvalitet og fås til en lavere pris, som 
i stedet omsættes i ekstra håndværkertimer. Derved opnås helt unikke løsninger og 
en særlig æstetik, som bidrager til gårdhavens samlede udtryk og stemning. 

Genanvendt beton 

bygget ved at bruge nedknust genanvendt beton 
i stedet for grus.

Københavns gamle gulv er gårdhavens nye belægning 

brosten og chaussesten kommer fra forskellige 
stræder og pladser i København.

Fossil- og emissionsfri byggeplads
Gårdhaven er det første projekt, som Teknik- og 
Miljøforvaltningen bygger ved hjælp af fossil- og 
emissionsfrie maskiner. Stort set alle maskiner 
har kørt på el eller HVO-diesel (bio-diesel).

Orangeri, skure og bænke bygget 
af spildtræ og gamle vinduer
Orangeriet, skure, bænke og terrassen er bygget 
af træindustriens overskuds- og frasorterede træ. 
Orangeriets glas kommer fra vinduer nedtaget i 
A/B Dannevirke på Vesterbro tæt på Straussvej.

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

Bæredygtighedsdesign

yst

re

Fremtidens
gårdhave ved 

Straussvej

Beboernes 
gode 

gårdhave

Intime rum

Æstetik Aktivitet

Forlængelse 
af sæsonen

Integrerede 
zoner

Fællesskab

Kontrolleret
udledning

Vand som 
ressource

Gårdhaven kan tilbageholde 
vand modsvarende 4.500 

personers daglige forbrug og 
udnytte ca. 600 personers 

daglige vandforbrug.

550.000 L

Plantearter i gårdhave med vand 170 %

Insektarter i gårdhave med vand 270 %

Der er brugt ca. 
200 m3 beton med 

genbrugstilslag. 

Der er brugt 
112 genbrugsruder 

og ca. 39 m3

spildtræ.

Der er genbrugt ca. 
1000 m2 natursten fra 
forskellige steder og 

pladser i København.

Der er brugt ca. 4.500 
liter HVO diesel i løbet 

af anlægsperioden.

CO

I alt en CO2-besparelse på 
40,4 tons, svarende til at køre 
8,8 gange rundt om jorden.

ved genbrug af materialer, 
svarende til 393 danskeres 
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LÆRING OG VIDENOPSAMLING
FRA ET PIONÉRPROJET

første gårdrenovering i København, der 
både har sat fokus på materialegenanven-
delse, regnvand som ressource og cirku-

vinkel, hvor globale og københavnske ud-
-

-
bejde med borgerne har skabt et skitsefor-
slag, der rykker barren for, hvad man kan 
forvente af en gårdrenovering og byforny-

FORMÅL
-

kommunikere den viden, der blev opbyg-
get om genanvendelse af materialer og 
måden regnvand med cirkulær økonomi 

-
ne viden og metode vil derved kunne bru-

-

CIRKULÆR ØKONOMI
-

Produkter og ressourcer genbruges og 
genanvendes i uendelige lukkede kredsløb 

kommer fra naturens cyklus, hvor intet går 

B
R

U
G

E R

KOMPONENTPRODUCENT
(EKS. CEMENTPRODUKTION)

PRODUKTPRODUCENT
(EKS. BETONPRODUKTION)

SERVICEUDBYDER
(EKS. BETONLEVERANDØR)

DELING

REPARATION / 
VEDLIGEHOLDELELSE

DIREKTE GENBRUG

OMFORMNING OG 
OPARBEJDNING

GENANVENDELSE

ENERGIINDVINDING

UDVINDING / MATE-
RIALEPRODUKTION

DEPONI

TEKNISK 
CYKLUS

SYSTEMLÆKAGE SKAL MINIMERES

DEN TEKNISKE CYKLUS INDEN 
FOR CIRKULÆR ØKONOMI

REGNVAND SOM RESSOURCE
Sædvanligvis anses regnvand som et pro-

-
-

regnmængder kan vi dog ikke længere 
bare lede vandet væk, da kloakkerne er 

-

-
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Fremtidens Gårdhave: jordbalance
Jord fra huller blev brugt til at bygge en 
bakke

Forurening tvang os til at fjerne og 
erstatte noget jord
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Level 1,0
Permanent regnvandssø 90m2 = 968 sqf
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Niveau 1,8
Ved en 10-årshændelse kan gårdhaven 
tilbageholde omkring 5000 cubic feet vand
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Niveau 2,05
Ved en 100-årshændelse kan gårdhaven tilbageholde omkring 23.300 cubic feet 
vand og forhindre vand i de omkringliggende kældre 
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• Genbrugte og ”upcycled” materialer
• Anlagt uden brug af fossile brændstoffer

Fremtidens Gårdhave 
cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri
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Fremtidens Gårdhave
• Betonkant med tilslag a genbrugsbeton 
• En vandrende i kanten leder regn til den permanente sø
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CLIMATE WALL ER BYGGET 
MED GENANVENDTE OG 

UPCYCLEDE 
BYGGEMATERIALER
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Fremtidens Gårdhave
• Betonkant med tilslag a genbrugsbeton 
• En vandrende i kanten leder regn til den permanente sø
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Fremtidens Gårdhave

Svævende fliser sikrer kældrer mod vand
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Fremtidens Gårdhave
Svævende fliser sikrer kældrer mod vand
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Renovationsskure og drivhuset er bygget af genvandte ruder og vinduer og resttræ 

Fremtidens Gårdhave
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Fremtidens Gårdhave
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Fremtidens Gårdhave
Belægning og fliser fra Københavns Kommunes materialedepot
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Granit - fortovsstenGranit - Brosten

Knust tegl i 
transparant bindemiddel

Plantebed

Plantebed

G
ranit - Chaussesten

Skiffer

Fremtidens Gårdhave
Et kludetæppe af forskellige belægninger og fliser
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Fremtidens Gårdhave
Nogle af fliserne har tidligere ligget foran i den ottekantede 
gårdhave i centrum af det kongelige Amalienborg slotsanlæg 
i det indre København. 
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Fremtidens Gårdhave
Designprocessen
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Erfaringer fra andre projekter
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Kulbaneparken: Fra øde område til socialt knudepunkt med klimasikring
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Kulbaneparken inden parken
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Kulbaneparken idag
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næringsfattige jord.

Af hensyn til de mange m2 og det lave anlægsbudget 
etablerer vi mange af beplantningsmassiverne med 
små barrodsplanter og indhegner arealerne med enkle 
hegn. Dele af etableringen kunne eventuelt foregå som 
del af en bor gerinddragelse.

I det videre arbejde med beplantningen skal vi kunne 
forsikre BaneDK om at træer plantet over jordankrene 
aldrig kan nå jordankrezonen. Vi har derfor professor i 
rodudvikling Christian Nørgård Nielsen med som kon-

sulent. 
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Reference beplantning - etablering af beplantningDiagram - etablering af beplantning

Kulbaneparken: Etablering af beplantning
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Kulbaneparken: Fra øde område til socialt knudepunkt med klimasikring
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Passagen i Thisted 
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Slagteriet i Holsterbro 
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