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Helhedsplan - forslag
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E  Blok 4 - 5

Eksisterende forhold

Rummet er domineret af massive plantninger af kornel 
på lave volde. Kiosken i blok 4 tilfører en urban og social 
karakter, som er speciel for dette gårdrum.

Kiosken er et mødested. Her spises is og drikkes soda-
vand.

Voldene omformes til små øer med mindre frugttræer og 
tjørn man frit kan passere imellem

Forslag

Der tyndes ud i kornel beplantningen. Jorden i voldene 
flyttes omkring så der opstår små øer, imellem hvilke 
man frit kan passere. Her plantes grupper af mindre 
blomstrende frugttræer og tjørn. Der etableres en op-
holdsplads foran kiosken som henvender sig til hoved-
stien.
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J  Blok 9 - 10

Eksisterende forhold

Gårdrummet består mest af en stor åben plæne, kantet 
af en diversitet af beplantning mod nord og syd. Langs 
blok 10 er etableret  en lille beboerhave og bede med 
løgvækster.

Beboerhave og bede med løgvækster langs blok 10.

Forslag

Havekarakteren som er påbegyndt styrkes. Træplant-
ning ved gårdrummets nordlige og sydlige afgrænsnin-
ger styrkes.

Have med fliser og formklippet beplantning, Neue Natio-
nalgalerie, Berlin

Beboerterrasse, går-
drum i boligbebyggel-
se, Kreutzberg, Berlin
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Den lave og tætte beplantning erstattes delvis af hegn af hassel og opstammede 
syrener på voldene, som på en gang er mere rumdannende og transparente end 
den nuværende tætte beplantning. På tværs af voldende etableres enkle lege- og 
opholdselementer som  udnytter niveauforskellen.

A

B

C D E F
G

H
I

J
K

L

10

B  Blok 1, 15 og 16

Forslag

Der byttes om på legepladsens og boldbanens place-
ring. Voldende omkring den nuværende boldbane be-
arbejdes til en mere fri form så der åbnes op især mod 
hovedstien. Legepladsen får en mere inviterende karak-
ter og integreres i en multifunktionel pladsdannelse, her 
hvor stien til stranden møder hovedstien. Pladsen ople-
ves som en grusplads omkranset af småbakker beplan-
tet med lystræer som robinia og tretorn. Pladsen kantes 
af trapper, som inviterer til at sætte sig og se på livet der 
foregår her.

- forslag

Legeplads åbner sig mod stiforløb.
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Idéskitse; Fællesskab omkring hovedstien.
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Hovedidéen i landskabsprojektet er at omdanne bebyggelsens hovedsti fra at være en 
funktionel sti som ikke inviterer til ophold, til også at blive et sted med attraktive opholds-
muligheder og oplevelser. Dette sker ved at stien omlægges til en belægning som varierer 
i bredden og fletter sig ind i bebyggelsen gårdrum. Derved opstår små pladsdannelser, 
hvor der kan grilles, spilles petanque og der bliver bænke, hvor man kan sidde og betragte 
livet. Stien ’begrønnes’ af lette lyse træer som plantes i et tilfældigt mønster i stiens flade 
og virker fartdæmpende på cykeltrafikken.
GÅRDRUMMENE. 
I de enkelte gårdrum tyndes ud i den eksisterende meget kraftige beplantning og voldene 
omformes sådan at der opnås en bedre sammenhæng på tværs af gårdrummene. Samti-
dig plantes mindre frugttræer. Der søges en balance mellem åbne plæner med mulighed 
for at spille bold, lege og solbade og steder med læ og mere beplantning med gode 
opholdsmuligheder. Hvert gårdrum får sin særlige karakter, som tager afsæt i det som 
allerede eksisterer i dag, samtidig med at bebyggelsens udearealer vil opleves som en 
sammenhængende helhed.

Der tyndes ud i kornel beplantningen. Jorden i voldene flyttes omkring så der opstår 
små øer, imellem hvilke man frit kan passere. Her plantes grupper af mindre blom-
strende frugttræer og tjørn.


