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Bygget med hjerte og hjerne 
Kom med indenfor i Gaardhaverne, Høje Taastrups nye svanemærkede 
boliger, hvor der er plads til at leve livet både ude og inde. De 14 nye 
rækkehuse er placeret ved Skjeberg Allé i rolige og trygge omgivelser 
med grønne opholdsrum, der giver plads til både fællesskab og 
fordybelse. 

Gaardhaverne opføres med tanke på både menneske og miljø og derfor 
er den enkelte bolig Svanemærket – et sundere valg for både miljøet og 
din familie.

Gaardhaverne er udviklet af MT Højgaard i samarbejde med Holscher 
Nordberg Architects. Vores fælles mål har været at skabe et nyt 
boligområde, der opfylder hverdagens krav til funktionalitet og samtidig 
er smukt og føles rart at bo i. 

Bo grønt 
og i grønne 
omgivelser 

– tæt på alting
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SITUATIONSPLAN

Rev. A     Dato: 13.03.2019  Ændret geometri i Bydelspladsens nordøstlige hjørne for at gøre plads til arealbehovskurver.
     Foreløbig pladsindretning på kvarterpladser nr. 03-07 tilføjet

Rev. B     Dato: 10.04.2019  Ændret antal og placering af belysning på stier og pladser.

Rev. C     Dato: 24.04.2019  Grønt areal langs delområde 3 tilføjet. Plantekasser på Trafikplads reduceret.

Rev. D     Dato: 04.06.2019  Bebyggelsesplaner i delområde 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 tilføjet.

Rev. E     Dato: 13.06.2019  Ændring på sydlig parkeringsplads: 7 pladser tilføjet - indkørsel fjernet.
     Ændring på p-plads nord for delområde 4 og 3: affaldsstationer flyttet.

Rev. F     Dato: 25.09.2019  Bebyggelse i byggefelt 3.1 tilføjet

FORELØBIG TRYK 09.10.2019
LASSEN LANDSKAB

Rev. G    Dato: xx.10.2019  Oplæg til placering af belysning på stier, pladser og sydlig p-plads tilføjet
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Hakkemosen

Høje-Taastrup Kommune har ”Tæt På” som 
motto, fordi du som beboer er tæt på det, der 
betyder noget:

Gaardhaverne

til-/ frakørsel motorvej

IK
EA

• Du er tæt på dit barns uddannelsesinstitution  
– uanset om det er privat-, folkeskole eller gymnasium.

• Du er tæt på storslåede naturperler som Hakkemosen 
Naturområde og Hedeland Naturpark.

• Du er tæt på et væld af sports-, kultur- og fritidsaktiviteter 
        – lige fra teater til trail running.
• Du er tæt på indkøbsmuligheder i indkøbscentret City2 og IKEA.
• Du er helt tæt på den nemme hverdag.

Teknologisk
Institut

Nord

Hakkemosen Indkøb

Natur

S-tog

Motorvej

Skoler og insitutioner

Sportsaktiviteter

Skjeberg Allé

IK
EA

Afstande
Til København
S-tog              27 min.
Regionaltog              16 min.
I bil til Rådhuspladsen       24 min.

Teknologisk
Institut

Nord

Nærområdet

Boldbane

Bydelspladsen

Kommende  
byggeri i 2-3 etager

Igangværende byggeri
 i 2-3 etager

Igangværende 
byggeri i 
4 etager

S
kj

eb
er

g 
A

llé

Skjeberg Allé

Kvartersplads
ophold og leg

Kvartersplads
ophold og leg

Nord

Etape 1  Udsolgt

Etape 2  Udsolgt

Etape 3 / 14 rækkehuse

Gaardhaverne ligger inden for én kilometers afstand 
af institutioner, shopping og transport, der hurtigt kan 
nås via trygge stisystemer. Boligområdet ligger 
perfekt placeret for den travle familie, der gerne vil 
have hverdagen lidt tættere på hjemmet – uden at gå 
på kompromis. 

Her kan du både nyde lokalsamfundets charme og 
fællesskab – samtidig med, at du bor indenfor 
Hovedstadsområdet. 

Fra Høje Taastrup Station kan du være på 
Københavns Hovedbanegård på ca. 16 minutter. 

Der er let adgang til motorvejen, så det er nemt at 
komme både ud og hjem.

Etape 3 består af 14 nye 2-plans boliger samlet 
omkring et fælles og trygt gadeforløb.

Tæt på bebyggelsen ligger boldbanen og 
Bydelspladsen, et grønt fælles område, hvor større 
børn kan lege. Her er boldbane, legeplads og 
opholdsareal i øvrigt.
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Gaardhaverne er skabt med et ekstraordinært fokus 
på livet mellem boligerne. Derfor har landskabs-
arkitekterne, Lassens Landskab AS, og arkitektfirmaet 
Holscher Nordberg, arbejdet tæt sammen om at skabe 
de helt rigtige rammer for det stærke naboskab og 
moderne familieliv. 

Boligernes beliggenhed og tætte placering er 
inspireret af de klassiske københavnske 
rækkehusbebyggelser som Kartoffelrækkerne og 
Brumleby på Østerbro.

De 2 rækker af boliger ligger omkring et fælles og 
trygt gadeforløb. Her er der plads til at børnene kan 
lege og naboer mødes. Gadeforløbet rummer et større 
opholdsareal, hvor beboerne kan mødes ved det 
fælles bord og bænke. Her kan man for eksempel 
grille, fejre fødselsdag eller holde en god gadefest. 

Rum til både fællesskab og privatliv

Boligerne er orienteret efter solen, der sikrer at lyset 
udnyttes optimalt.  
Gaden er friholdt for biler, idet parkering sker på 
fælles P-pladser lige udenfor bebyggelsen.

Din private oase
Foruden de fælles arealer har hver bolig private 
udearealer.  Alle boliger har terrasse og lille grønt 
haveareal med pergola. I pergolaen kan man eks. 
hænge vasketøj til tørre eller sætte en gynge op.
Nogle boliger har altan på 1. sal, og en enkelt har 
egen tagterrasse.

Gaardhaverne  side 9Side 8 Gaardhaverne



Indvendigt er boligerne indrettet med fokus på dagslyset. Boligen er 
designet til familien, der ønsker et lyst og karakterfuldt hjem, hvor der 
er tænkt på detaljen. Hjertet i hver bolig er det store gennemlyste 
køkken/alrum i direkte forbindelse med stuen. Et rum, der giver rig 
mulighed for at skabe et personlig ramme om familiens liv.

Over trappen sørger et tagvindue for en lys og imødekommende 
adgang til førstesalen. Tagvinduet kan åbnes med en fjernbetjening, så 
der kan skabes naturlig ventilation. 

Fra køkken/alrummet kan du følge med i livet både ude og inde. Der er 
direkte udgang til terrassen og det lille haveareal. Haven afsluttes med 
en pergola, der skaber en naturlig afslutning og skærmer den private 
terrasse fra den fælles gade.  
 
I forhaven er der plads til, at I kan stille cyklen, barnevognen eller et lille 
cafébord. Forhaverne begrønnes med hække og små træer.

Billede fra prøveboligen i etape 1

Boliger med lys 
og luft til livet

Køkkenet er udført i 
kvalitetsmaterialer med 
fokus på både form og 
funktion

Side 10 Gaardhaverne Gaardhaverne  side 11



Miljøvenlig 
bolig
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På førstesalen har alle boliger tre gode værelser, der 
kan fungere som soveværelse, børneværelse, kontor 
eller noget helt andet.

På 1. salen er der desuden et rummeligt badeværelse 
med vaskesøjle, så vasketøjet ikke skal bæres op og 
ned ad trappen.

Nogle af de midterste boliger har et særligt stort 
soveværelse, mens gavlboligerne og andre af de 
midterste boliger har en privat altan. En enkelt af 
boligerne har egen tagterrasse.

Billede fra prøveboligen i etape 1

1. Terrassedørens store vinduesparti giver et gennemlyst stueplan, der trækker gårdhaven helt ind i 
boligen, og skaber fantastiske muligheder for at kombinere inde- og udelivet. 

2. Den lyse entré giver mulighed for at hænge overtøjet af vejen. Der er mulighed for at sætte 
garderobeskabe op.

3. Alle boligerne har toilet i stueetagen og badeværelse på første sal med vaskemaskine og tørretumbler. 
Materialerne er holdt i lækre, strømlinede materialer.

1 2 3

Små detaljer skaber helhed i dit nye hjem

Billederne er fra prøveboligen i etape 1Side 14 Gaardhaverne Gaardhaverne  side 15



Arkitektens visioner

”Boligerne er skabt ud fra et ønske om at 
tilbyde velfungerende boliger, der har et 
unikt og karakteristisk udtryk. Sammen 

med udearealerne og beplantningen 
forbindes Gaardhaverne af grønne, frodige 

og intime opholdsrum.”

Morgan Helt Jacobsen, Arkitekt
HOLSHER NORDBERG ARCHITECTS

Arkitekterne fra Holscher Nordberg har ikke kun 
været med til at understøtte livet mellem boligerne. 
De har også skabt en bebyggelse, der skaber optima-
le rammer om privatlivet og fællesskabet. 
De har ladet sig inspirere af det traditionelle landsby-
miljø, hvor bebyggelsen ligger som sammenhængen-
de klynger omkring et gadekær eller langs et stræde. 
I Gaardhaverne er landsbymiljøet genfortolket med 
mindre pladser og stræder i et varieret forløb.

De i alt 14 to plansboliger er alle opført i træ og 
beklædes med en kombination af naturskifer og sort 
træbeklædning. Boligerne er orienteret efter solen. 
De store vinduespartier sikrer, at lyset udnyttes 
optimalt. 

Det samlende element i bebyggelsen er det centrale 
gadeforløb, der er omdrejningspunktet for det nære 
fællesskab. Her kan man mødes med naboen og nyde 
en kop kaffe i solskinnet, mens børnene leger trygt.

Overdækket cykelparkering er indpasset for enden af 
den ene række af boliger, så den indgår som en 
naturlig del af bebyggelsen og samtidig er let tilgæn-
gelig for beboerne.

En varieret bebyggelse 
med robuste og varme materialer

Side 16 Gaardhaverne Gaardhaverne  side 17
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Grundtanken er at give beboerne deres egen private oase og 
samtidig skabe adgang til smukke fælles opholdsarealer 

 – i en bebyggelse med et grønt og frodigt udtryk.

Private grønne oaser

Kamilla Iversen, 

Landskabsarkitekt MDL

Lassens landskab AS

Privat græsareal og pergola 
Pergolaer med lette klatreplanter som 
forskellige typer klematis.
Frugttræer som æble- eller pæretræer 
i pergolaerne.

RandbeplantningHækbeplantning

Privat terrasse

Forhave

Klinkebelægning

Med den landskabelige bearbejdning er der lagt væk på at 
skabe nogle indbydende fælles opholdsarealer samt et 
grønt og frodigt udtryk udadtil mod resten af kvarteret. 

Den indre sti og den lille pladsdannelse i den vestlige ende 
vil fungere som det fælles opholdsareal og mødested, hvor 
man naturligt møder sin nabo på vej til og fra sin bolig, og 
hvor der er plads til ophold og børnenes leg på de solrige 
fællesarealer. 

Omdrejningspunktet for pladsdannelsen bliver et træ med 
et siddeelement omkring, der giver plads til ophold og leg. 

Hver bolig har en en mindre forhave samt en klinkebelagt 
terrasse med diekte udgang fra stuen. Haven afsluttes med 
en pergola i sortmalet træ. 

Hække markerer skellet mellem boligernes haver og fælles 
opholdsarealer.

For den sydlige række af boliger, der vender ud mod den 
offentlige sti, afsluttes haven med hæk samt havelåge.

Side 20 Gaardhaverne Gaardhaverne  side 21
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Boligoversigt

Boligtype A & B
Gavlbolig med altan

Boligtype A1 & B1
Bolig med altan

Boligtype  C & D 
Boliger med stort soveværelse

Boligtype  F
Gavlbolig med tagterrasse

Skjeberg Allé

Adresse Boligtype Grunda-
real m2 BBR m2 Solorientering 

Skjeberg Allé 34 F 169 105 Syd Tagterrasse

Skjeberg Allé 36 C 101 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 38 A1 96 104 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 40 D 96 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 42 B1 96 104 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 44 D 100 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 46 B 105 105 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 48 A 98 105 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 50 C 94 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 52 A1 97 104 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 54 D 97 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 56 B1 97 104 Syd Altan på 1. sal

Skjeberg Allé 58 D 94 112 Syd Stort soveværelse

Skjeberg Allé 60 B 98 105 Syd Altan på 1. sal

Nord
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INDVENDIGT

Rumhøjder Stue ca. 2,5 m
1. sal ca. 2,5 m - 2,9 m (varierende)
Toilet og bad ca. 2,3 m

Vægge Hvidmalede gipsvægge.

Lofter Gipslofter med fas og skyggeliste. 
Der etableres hvide spots i loft i entré, køkken, toilet og badeværelse.

Gulve I entré og alle opholdsrum lægges lamelparket i ask, hvid matlak med hvide fodlister.
Der vil være gulvvarme i alle opholdsrum. 

Trappe Trappetrin i ask med hvide stødtrin. Håndliste i ask.

Køkken HTH køkken, model Next Hvid med sort laminatbordplade med ret forkant.

Planlimet vask som Intra Omina 600 SF med 1-grebs armatur som Börma Connect.

Integreret køle-/fryseskab og opvaskemaskine. 
Keramisk kogeplade samt indbygningsovn. Alle er fra Electrolux.

Emhætte med centralt sug fra Thermex.  

Døre Døre til toilet og badeværelse er vådrumsdøre og øvrige indvendige døre er hvide celledøre. 
Dørgreb til indv. døre som Carl F standard dørgreb

Bad Klinker som Carnaby Street Grå 30X60 cm på gulv og i bruseniche.
Øvrige vægge males hvide.
Brusevæg i glas.
Hængetoilet som Duravit Starck 3.

Badeværelseselementer er fra HTH. Underskabe i model Next Hvid med hvid bordplade med 
integreret vask.
Spejl monteres over bordpladen.

Armatur til håndvask som Börma Connect. Blandingsbatteri i brusenichen som Börma 
Ceratherm 25.
Bruser som Grohe Tempesta.
Vaskesøjle fra Electrolux.

Toilet Klinker som Carnaby Street Grå 30X60 cm på gulv. 
Vægge males hvide.
Hængetoilet som Duravit Starck 3.
Badeværelseselementer er fra HTH, Next Hvid med hvid bordplade med integreret vask.

Armatur som Börma Connect. Spejl over vasken.

Materialeliste

Teknik Boligen opvarmes med fjernvarme. 
Teknikrum er placeret under trappen.
Ventilationsanlæg er placeret i loft på badeværelset på 1. sal.

Lavenergi og certificering Byggeriet svanemærkes med lavenergiklasse 2020.

UDVENDIGT

Facader Bærende konstruktioner i træ med facadebeklædning i Autumn naturskifer og 
sort træbeklædning.

Døre og vinduer Vinduer og døre udføres i træ/alu. Alle med indadgående kip/dreje-elementer.

Hoveddør med mindre vindue og greb som Carl F 2000. Sort farve udvendigt og hvid farve 
indvendigt. Der vil være udendørs lampe ved hoveddøren.

Terassedøren, altandøren og vinduer leveres som Krone med standard greb.
I gavlboliger er vinduer placeret som vist på plantegninger.

Værn ved boliger med fransk altan udføres som glasværn.

Tag Tag udføres med sort tagpap med tagnedløb i alu/zink farve sort.
Der etableres oplukkelig ovenlys over trapperum.

Private udearealer Forhave og terrasse og de interne stier udføres med klinkebelægning som 
Søndervig fra Steffen Sten
Haverne omkranses af en ca. 1 m. høj hæk.
Foran de sydvendte terrasser etableres græs med trædesten.
Pergola udføres i sortmalet træ
Boligerne nr. 48, 50, 52, 54, 56, 58 og 60 har alle havelåge ud mod stien.

For- og baghaverne varrierer i størrelserne - se de enkelte plantegninger.

Skur Til hver bolig hører et skur med sort træbeklædning som på boligens facade.
Skurene er placeret i forbindelse med boligens terrasse.
Skurene har Sedumbelægning på taget

Altan på 1.sal Værn som facade med sortmalet træbeklædning på indersiden. 
Bredde på værn kan variere fra det viste. 
Belægninger af altaner og tagterrasser er udført i Kebony.

Tagterrasse Belægning på tagterrasse er udført i Kebony. 
Værn udføres som sortmalede trælister.
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Optimalt lysindfald efter 
Svanemærkets retningslinjer.

Svanemærket indendørsmaling på 
alle væg- og loftoverflader.

Indvendige overflader som fx gulv og vægge 
må ikke være beklædt med PVC.

FSC - og / eller PEFC certificeret træ i konstruktionen.

Bygningsklasse 2020 
konstruktion.

Optimeret kildesortering 
i køkkenet.

Energieffektive hårde hvidevarer i 
køkken og badeværelse.

Hvad betyder det for dig, at din bolig 
er svanemærket? 

I Gaardhaverne er alle boliger svanemærket. 
For at en bolig kan opnå Svanemærket, skal den 
opfylde en række krav, som sikrer, at den både er god 
for dig, din familie og miljøet.

Fordele ved en svanemærket bygning
Et sundt valg
Fordi der er et godt indeklima gennem krav til bl.a. 
ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

Et trygt valg
Fordi en uvildig tredjepart har kontrolleret både 
byggeprocessen og den færdige bygning.

Et bæredygtigt valg
Fordi bygningen lever op til skrappe krav til 
miljøskadelige stoffer og bæredygtigt, certificeret 
træ.

Et økonomisk fornuftigt valg 
Fordi bygningen har et lavt energiforbrug og en høj 
kvalitet.

Undertekst
1234 5678

SVANEMÆRKET

Gaardhaverne

Svanemærket er 
Nordens officielle 

miljømærke. 
Bedre for miljøet, 

bedre for dig Hvem står bag Gaardhaverne?
Vi er mange forskellige virksomheder og mennesker, 
der er involveret i at udvikle, tegne, designe og bygge 
jeres drømmebolig i Gaardhaverne. MT Højgaard, som 
er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder 
er projektudvikler. Vi har stor erfaring, og et par af de 
seneste projektbyggerier vi har udviklet er:

- Kilehusene, Roskilde
- Frederikskaj 2, København SV
- Solrækkerne, Hedehusene

Vores søsterselskab, Scandi Byg, er projektets 
entreprenør. Deres smarte modulløsninger bidrager til 
at effektivisere byggeprocessen, og sikre at huset 
bliver bygget under styrede forhold og fremstilles 
under tag, hvor produktionen følger nøje tilrettelagte 
arbejdsgange og byggeprocesser, der sikrer en 
effektiv byggeproces og et minimalt forbrug af 
ressourcer – både, når det gælder materialer og 
energi. Takket være byggeriet i den opvarmede 

fabrikshal undgår man tillige risikoen for fugt, 
hvilket betyder at man med denne byggemetode 
underbygger det gode indeklima.

De erfarne og dygtige arkitekter fra Holscher 
Nordberg Architects har sørget for, at Gaardhaverne 
får et unikt og karakteristisk udtryk. Og landskabs-
arkitekten, Lassen Landskab, har med sin livlige pen 
sørget for at binde boligerne sammen med grønne, 
frodige og intime rum. Det er ikke noget tilfælde, at vi 
kalder boligbyggeriet for Gaardhaverne.

Hvis du har lyst til at møde flere af folkene, der står 
bag projektet, er du velkommen til at følge 
Gaardhaverne på Facebook og Instagram:

www.gaardhaverne.dk
Facebook.com/gaardhaverne
Instagram.com/#gaardhaverne

November 2019.  Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer i denne brochure.Side 26 Gaardhaverne Gaardhaverne  side 27

https://mth.dk/Vores-Projekter?TypeFilters=Boligbyggeri&StatusFilters=Igangv%C3%A6rende&LocationFilters=Danmark
https://www.scandibyg.dk/om-scandi-byg/
http://holschernordberg.dk/
http://holschernordberg.dk/
http://lassenlandskab.dk/
http://gaardhaverne.dk/
https://www.facebook.com/gaardhaverne/
https://www.instagram.com/gaardhaverne/
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gaardhaverne.dk

Gaardhaverne

INSTAGRAM
gaardhaverne

EJENDOMSMÆGLER 
home Vallensbæk – Ishøj
Vallensbæk Strandvej 89 
2665 Vallensbæk Strand

       
  home.dk  

70 500 100 

FACEBOOK 
@gaardhaverne

WEBSITE
gaardhaverne.dk

http://gaardhaverne.dk/
https://www.instagram.com/gaardhaverne/
https://www.instagram.com/gaardhaverne/
https://www.facebook.com/gaardhaverne/
https://www.facebook.com/gaardhaverne/
http://gaardhaverne.dk/
http://gaardhaverne.dk/

