
VI ER  
ANLÆG

Fra kloak til beplantning
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Vi er anlægsgartnere hos MøllerLøkkegaard – først og  
fremmest. Og vi er nogle af de bedre, hvis vi selv skal 
sige det. Men vi er også cykelryttere, familiefædre,  
lokale tennisstjerner, rollespillere og festsangskrivere.  
Vi tror på balance og det gode arbejdsliv, på kvalitet  
og rettidig omhu.

MøllerLøkkegaard blev etableret, fordi vi mente, at der  
var plads til en anlægsgartnervirksomhed med en 
anden tilgang til markedet. En virksomhed hvor dialog 
og nærvær er i højsædet. Vi vil gerne ses som din sam-
arbejdspartner snarere end leverandør. Og vi deler  
gerne ud af erfaringer og foreslår alternative løsninger, 
der kan optimere kvalitet, tid og omkostninger.

Vi gør os umage, og vi lægger stor vægt på at være på 
forkant med det uforudsete. Vi når tingene til tiden, og 
vi er enige om aftalerne. Det synes vores kunder vist om, 
for de kommer gerne igen.

Anders og Søren

VI ER  
ANLÆGSGARTNERE

Sandkaj, Nordhavn, København
Gårdrum i ny karrébygning, cykelparkering  
under terrasseanlæg og beplantning af taghave. 
Bygherre: Pensam/KPC København A/S 
Landskabsarkitekt: Henning Larsen Architects
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VI ER  
ALT FRA KLOAK TIL FINISH

Som autoriseret kloakmester er MøllerLøkkegaard med hele vejen fra 
rydning og jordarbejde til kloakering og den sidste finish. Det gør det 
overskueligt for alle parter, at vi kan tage ansvar for hele processen.  
Så er der heller ikke andre at komme efter, hvis tingene ikke er klar til  
tiden, eller dæksler og riste ikke sidder som de skal i belægningen. 
Langt de fleste opgaver inden for kloak, belægninger og beplantning 
klares i egenproduktion. Men vores netværk af gode samarbejdspart-
nere spænder også vidt – det gælder for eksempel dygtige tømrere til 
cykelskure, pergolaer og meget mere. Vi følger selvfølgelig med i de 
nyeste tendenser og kan skaffe alt inden for inventar.

Wildersgade, København 
Klinkebelægning og beplantning i atriumgård. 

Bygherre: C.W. Obel Ejendomme A/S
Landskabsarkitekt: Danielsen Urban Landscape

Scherfigs Have, København
2.000 m² eksklusiv teglklinkebelægning, græs og beplantning 

ved nye lejeboliger ud til Svanemøllebugten og Øresund. 
Bygherre: Penco P/S

Landskabsarkitekt: Arkitema Architects
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VI ER  
TAGHAVER OG PARKERING

Mangel på parkeringspladser og grønne områder giver stadig større 
udfordringer i vores byer. Men de behøver ikke være hinandens mod-
sætninger. Hvis man mestrer teknikken at etablere haver som taghaver, 
kan haverne etableres i terræn, så ingen aner, at bilerne er gravet ned 
– eller man kan hæve haven op højt over byens biler. MøllerLøkkegaard 
har stor erfaring med etablering af taghaver i alle niveauer. Vi kender  
de gartnertekniske muligheder og kan hjælpe dig med at finde de 
optimale metoder og mate rialer, der giver det ønskede design.

Uptown Nørrebro, København
4.000 m² taghave opbygget med bede og belægninger. 
Hertil anlæg af fortov, cykelsti og cykelparkering i gadeplan.
Bygherre: Danica Pension
Landskabsarkitekt: Arkitema Architects

Sansehaven Magneten, Frederiksberg
Sansehave på 700 m² svævende på piller over P-anlæg. 
Anlagt med bl.a. frugtlund, drivhus og terrænbane.
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Landskabsarkitekt: MASU Planning

Karré N og Bygning S, Sluseholmen, København  
Anlæg af adgangsveje, haver og fælles gårdrum i nye bebyggelser. 

Gårdhaverne er anlagt ovenpå parkeringskældre.
Bygherre: Danica Ejendomme

Landskabsarkitekt: Gröning Arkitekter
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Fremtidens Gårdhave, København 
4.000 m² gårdhave med omfattende LAR og en respektfuld 
bevaring af de gamle træer. Tagvand bruges til vanding og 
leg uden om den eksisterende kloak.
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

VI ER  
REGNVAND OG GÅRDHAVER

Mange baggårde i København er blevet renoveret i de senere år, og 
det skyldes ofte, at de gamle kloakker trænger til udskiftning. Det kan 
gøre ondt at rydde alt, hvis gården har en hyggelig gammel beplant-
ning, og vi møder ofte landskabsarkitekter og beboerforeninger, der 
ikke ønsker en total rydning. 

Vi har en stor erfaring i at bevare det bedste fra det gamle miljø, samti-
dig med, at vi kommer helt i dybden med nye kloakker, lokal afledning 
af regnvand og fremtidssikre løsninger. Fordi vi er anlægsgartnere, der 
bekymrer os om planternes trivsel, bliver vi som regel også valgt til at 
stå for entreprenøropgaverne med rydning og jordarbejde med den 
fornødne respekt for planter og beboere.

Svenskelejren 
Totalrenovering med kloak, LAR, sokkelisolering  

og indretning af indbydende opholdsarealer. 
Bygherre: Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Fristatborg 
Gårdrum med nye kloakker, belægninger og 

opholdsarealer mellem de bevarede træer. 
Bygherre: A/B Fristatborg

Landskabsarkitekt: Opland
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MøllerLøkkegaard har sat sit præg over det meste af Sjælland. Lige 
fra Køge til Korsør og fra Klinthom til Kronborg. Vi hjælper kommuner, 
institutioner og virksomheder med nyanlæg og reno veringsprojekter. 
Det kan være anlæg af ny vej, et nyt torv, kloakering af bymidten  
eller modernisering af havnefronten.

Nogle gange er det ikke så meget, der skal til, før udtrykket bliver helt 
ændret, og stedet bliver mere attraktivt for borgere og besøgende.  
Vi løser opgaven, uanset om forandringen er på overfladen, eller der 
skal gås grundlæggende til værks.

Springvand på Stege Torv
Etablering af springvand i belægning. 
Bygherre og landskabsarkitekt: Vordingborg Kommune

Køge Bio
Nyt flisebelagt torv som en del af byudviklingsprojektet 
Køge Kyst. Forbundet med Køge Torv via Strædet med 
chaussésten i bueforbandt og bordurfliser.
Bygherre: Køge Kyst
Landskabsarkitekt: Cowi A/S

VI ER  
SJÆLLAND OG ØERNE

Klintholm Havn
Nye adgangsveje fra byen til vandet i  

projektet ”Stedet tæller” støttet af Realdania. 
Bygherre: Vordingborg Kommune

Landskabsarkitekt: Absolut Landskab



13

VI ER  
RENOVERING MED RESPEKT

Ikke alle byggepladser er lige lette at komme til. Nogle gange skal man 
gennem snirklede kringelkroge eller tage store hensyn til beboere og  
gæster, mens arbejdet står på. Det gælder i de fleste tilfælde, når vi ud-
fører anlægsarbejder omkring skoler og institutioner, bevarings værdige 
bygninger og seværdigheder. Ofte i tæt trafikerede kvarterer uden 
plads til materialer.

En stor del af opgaven er derfor at planlægge, hvordan de daglige leve-
rancer af materialer kommer frem til pladsen – i den rigtige rækkefølge 
og til mindst mulig gene for omgivelserne. Det er noget af et puslespil, 
men vi synes, det er sjovt at få det hele til at gå op.

Gundsømagle Sognegaard
Nye ankomst- og udearealer ved den  

eksisterende sognegård og nye tilbygninger.
Bygherre: Gundsømagle Kirke

Landskabsarkitekt: MASU Planning

Kronborg Slot
Renovering af belægninger på scenepladsen. 

Bygherre og landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Christianshavns Gymnasium, København
Totalrenovering af skolegårdens udearealer, 
kloak- og regnvandsledninger.
Bygherre: Christianshavns Gymnasium
Landskabsarkitekt: BOGL
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VI ER  
VORES KUNDER

Vi er på alle måder glade for vores kunder. Og vi er stolte af vores 
samarbejde. Uden jer, ingen os. Så derfor... Tak!

På modsatte side kan du se, hvad et par af vores kunder synes om 
samarbejdet. Skal vi også tale anlæg med dig, så ringer du bare.  
Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan se flere projekter, vi er stolte af på www.ml-anlæg.dk , og vil 
du holde dig opdateret, kan du følge os på Facebook, LinkedIn og 
Instagram. Du finder genveje på hjemmesiden, hvor du også kan 
tilmelde dig vores nyhedsbrev.

”MøllerLøkkegaard var et nyt bekendtskab 
på Sansehaven, hvor de har ageret profes-
sionelt og disciplineret på et meget kræ-
vende og kompliceret projekt. Ved 1-års 
gennemgangen i sensommeren 2018 stod 
haven frodig og indbydende på trods af 
den hedeste sommer i mands minde – og 
stort set fejlfri. Det er noget af det fine ved 
Anders, der var projektleder på sagen. 
Udfordringer blev løst hen ad vejen. 

Siden er de blevet inviteret til flere af vores 
bud. Ét af dem er Gundsømagle Sogne-
gård, der har fået renoveret gårdspladsen 
med en krævende klinkebelægning, som 
kom rigtig godt i mål.”

Landskabsarkitekt MDL Sune Oslev,  
Partner i MASU Planning 

Rådgiver for Frederiksberg Kommune  
på projektet Sansehaven Magneten. 

”Jeg synes, vi har haft et rigtig godt sam-
arbejde – et samarbejde, der byggede på 
gensidig tillid. MøllerLøkkegaard er virkelig 
gode at kommunikere med og meget løs-
ningsorienterede. Og tilgangen var at løse 
anlægsopgaven sammen. 

Faktisk har det været en ret nem sag, godt 
hjulpet af, at de fagligt er meget dygtige, 
og at der var faste folk på opgaven gen-
nem hele processen.”

Landskabsarkitekt MDL Anja Boserup Qvist,  
Indehaver af Absolut Landskab 

Rådgiver for Vordingborg Kommune  
på ”Stedet Tæller” projektet Klintholm Havn.



MøllerLøkkegaard A/S
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Står du med en udfordring, kender vi nok løsningen.  
Ring bare og hør om det passer. Så er du hurtigt videre med 
planerne, og vi vender gerne tilbage med et konkret tilbud.

Anders Møller Jensen, projektleder, tlf. 28 71 82 54
Søren Løkkegaard, beregner, tlf. 27 84 56 08

VI ER  
DEM DU RINGER TIL


