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Gadekærvej – en gårdrenovering i Valby
Tanken med gårdrenoveringen var at skabe et 
sammenhængende rum. 

Høje overdækninger til p-kælderens luftsluser og 
ramper ved hver indgang delte tidligere gårdan-
lægget op i mindre arealer, hvilket gjorde rummet 
ubrugbart. Efter renoveringen er overdækninger 
blevet delvist fjernet og erstattet med trædæk, 
træmøbler og tilskuertrapper. Belægningen er 
blevet hævet for at undgå rampeværk og for at 
overholde krav om tilgængelighed. 

Beboerne har nu fået et sted hvor de kan mødes, 
lege eller spise sammen. Andre steder er luftsluser-
ne blevet erstattet med skulpturelle plantestativer, 
hvor klatreplanter nu står i forgrunden.

Beplantningen er et vigtigt element i gården og er 
med til at skærme beboerne mod vinden, hvilken 
i dag er meget dominerende, pga. bygningens 
form. 

Generelt har det været en udfordring at renove-
re gården, da halvdelen af arealet ligger på et 
p-kælderdæk, hvilket ikke skulle opleves, når man 
opholder sig i gårdrummet. Gennem et godt og 
tæt samarbejde med Optimus Anlæg A/S lykkedes 
det at løse udfordringerne og skabe 
en gård, som både bygherre og 
beboerne har taget godt imod.”

Sirkku Singer 
Landskabsarkitekt hos Rambøll

Vi opnår det bedste resultat ved en god relation, et 
godt samarbejde, samt din og vores glæde for det 
endelige resultat og dette sikrer vi ved at have de 
rigtige folk til opgaven.
Da det er vores mål altid at have KANT (kvalitet-an-
svarlighed-nærhed-troværdighed) på vores pro-
jekter, sørger vi hele tiden for, at vi råder over de 
kvalifikationer, som dit projekt kræver. 
Vi har derfor netop udvidet staben, så vi nu står 
endnu stærkere.

Formand
HENRIK DRIX LARSEN
TLF. +45 28 28 43 83 / hl@optimus.dk
Formand Henrik Larsen har været hos Opti-
mus fra starten og har ageret som formand i 
de sidste 10 år.

Formand
JONAS CALLESEN
TLF. +45 61 12 25 71 / jc@optimus.dk
Vores nyeste skud på formands-stammen er 
Jonas Callesen, som er uddannet kloakme-
ster og struktør.
Jonas begyndte hos Optimus Anlæg A/S 
den 1. marts.

Formand
JAN JOHANSEN
TLF. +45 20 34 05 36 / jj@optimus.dk
Formand Jan Johansen har været hos Opti-
mus Anlæg næsten fra begyndelsen og er 
lige nu under uddannelse som kloakmester.

Formand
POUL HØJER CHRISTENSEN
TLF. +45 21 14 49 18 / ph@optimus.dk
Formand Poul Højer har 13 år på 
bagen i rollen som formand og har 
ligeledes været hos Optimus siden 
begyndelsen.

Formand
NIELS AAGREN JØRGENSEN
TLF. +45 25 85 20 00 / naj@optimus.dk
Formand Niels Aagren Jørgensen har 
været i anlægsgartnerfaget siden 
2003 og har virket som formand i 
de seneste 6 år. Niels er startet hos 
Optimus Anlæg den 1. februar.

OPTIMUS ANLÆG A/S 
STYRKER HOLDET IRMABYEN 

Etablering af veje og fællesarealer i den fremtidige by i byen, 
herunder permeable p-pladser og forskellige LAR-løsninger.

Landskabsarkitekt: Orbicon
Bygherre: Korsdalskvarteret ApS

SUNDBYØSTER SKOLE 
Renovering af udearealer samt ny tilbygning til skole. Sigtet er at 
gøre udearealet mere attraktivt, med aktiviteter og begrønning 
af området.

Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel | PLAN+LANDSKAB
Bygherre: Københavns Kommune

KAMILLEVEJ 10 I TAASTRUP 
Permeabel belægning under cykelparkering. 

Rådgivende Ingeniør: Per Hagemann F.R.I.
Bygherre: Taarnby Kommune

PALÆFLØJEN I ROSKILDE 
Nyt afvandingsprojekt og omlægning af eksisterende 
naturstensbelægninger.

Landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

MUSICON 
Etablering af det nye og fremtidige torv i Musicon-bydelen. 

Landskabsarkitekt: SLA
Bygherre: Roskilde Kommune

PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL 
Etablering af afvanding af gårdrum ved indgangsparti.

Landskabsarkitekt: Rytter A/S
Bygherre: Professionshøjskolen Metropol

MAGNOLIAHUSET 
Landskabsarbejder i storentreprise herunder; affaldsplads, skur, 
inventar, beplantning og legeplads med fokus på børn med 
funktionsnedsættelser.

Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter
Bygherre: Frederiksberg Kommune

Se fotos fra alle vores referencer på optimus.dk

NUVÆRENDE PROJEKTER
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Vores 5 dygtige formænd er den ambassadør for 
KANT, som du møder ude på byggepladserne.


