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ARKITEKTUR I RAMBØLL

Rambøll Arkitektur & Byudvikling er en af nordens største tegnestuer
med kontorer i bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense, Göteborg og
Oslo, og vi løser opgaver for både private og offentlige bygherrer. I Rambøll tror vi på tværfagligt samarbejde. Du er derfor altid sikret, at vi trækker på en bred pallette af eksperter, når du vælger os som rådgiver. Vi
kalder konceptet ”én bygherre - én rådgiver”, og vi tror på, at det skaber
værdi for bygherre, at alle ekspertiser er samlet på et og samme hold. Det
skaber helhedsorienterede løsninger, der rækker langt ind i fremtiden.
Med en tværfaglig tilgang til arkitektur skaber vi rammer for det gode liv
- ude og hjemme - og brugerne er altid i centrum for vores arkitektur. Vi
skaber visionære løsninger til de mennesker, der skal bruge den arkitektur, vi udvikler. Derfor er empati, innovation og bæredygtighed nøgleord,
når vi udvikler fremtidens byggeri.
Rambølls arkitekter og landskabsarkitekter arbejder tværfagligt med virkomhedens ingeniører og andre eksperter inden for byggeri. Det gør vi
både formelt og uformelt, hvilket betyder, at vi altid kan trække på hinandens kompetencer og samtidig får bygherren adgang til Rambølls fulde
palette af dygtige og erfarne medarbejdere.
Når arkitekter kan gå i dialog med specialister inden for eksempelvis brand og installationer, kan vi tænke komplekse tekniske udfordringer ind i designprocessen. Dermed sikrer vi, at vi kender hele spillepladen, før spillet går i gang. Det skaber bygbare projekter, hvor
kvalitet og projektoptimering går hånd i hånd, og hvor projektet bliver skabt i en åben dialog mellem alle interessenter og fagligheder.
Vi kalder det ‘Integrerede ydelser’.
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INTEGRERET DESIGN
I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med
fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste
helhedsløsning for kunden. Med flere rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke
multidisciplinære hold, der optimerer hele byggeprocessen.
Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og
projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den
tilgang er der flere fordele ved:
Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med
én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre - én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv - både for
bygherre og for de øvrige parter i projektet.
Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter.
Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den
bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem
intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor vi tager højde for grænsefladerne. Bygherre får én rådgiver, der tager ansvar, og sikres dermed
’value for money’.

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte
adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan
afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus,
mellem kolleger der kender hinanden i forvejen, har
en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og
tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af
projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende
tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering.
Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise ’in house’ og
det i en volumen, som sikrer projektbemanding til hver
en tid i alle byggeriets faser.
Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører
bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i
opførselsfasen.

BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL

Rambøll arbejder for at skabe bæredygtige samfund, hvor
mennesker og natur trives. Vores bidrag til FN’s verdensmål
er et kerneelement i vores strategi om at være anerkendt
markedsleder indenfor bæredygtige løsninger.
Integreret bæredygtighed
Vores specialister har fokus på, at bæredygtighed bliver integreret fra begyndelsen og systematisk bliver indarbejdet,
fastholdt og udviklet gennem projektet. Vi samler projektparter og relevante fagdiscipliner så tidligt i processen som
muligt. Dermed får vores kunder de bedste forudsætninger
for at få realiseret ambitioner indenfor bæredygtighed – uanset om den gode forretning baseres på en certificering eller
en skræddersyet strategi for projektets bæredygtighed. Vi
fokuserer på gennemsigtighed i de løsninger, som skal være
med til at sikre kvaliteten af opførelse, drift og det færdige
byggeri i et totaløkonomisk perspektiv.
På forkant
Rambøll er blandt pionererne, når det gælder bæredygtighed inden for byggeri, og vi baserer vores rådgivning på solid

erfaring og dyb, faglig indsigt. For eksempel er vi blandt de
tre oprindelige initiativtagere til etableringen af den danske
non-profit organisation Green Building Council Denmark
(DK-GBC), der arbejder for at udbrede bæredygtighed i
byggebranchen. Vi er aktivt med i bestyrelsen, og vi er også
medudviklere, når DGNB systemet opdateres og udvikles –
både i det tekniske indhold i manualerne, i uddannelse og i
undervisning samt i pilotfaser, hvor nye systemer afprøves i
praksis.
DGNB certificering
Med DGNB har vi et metodisk værktøj, som går på tværs af en
lang række af fagområder og bidrager til at gøre bæredygtigheden begribelig i vores byudviklings- og byggeprojekter.
DGNB understøtter arbejdet med tværfagligt samarbejde i
vores egen organisation og med vores samarbejdspartnere
og kunder.

Erhvervsakademi, Aarhus
DGNB Sølvcertificeret

VISUALISERING, AR & VR DIGITALE YDELSER

I de seneste år har der været en kraftig udvikling i visualiserings- og virtual reality løsninger. Løsningerne er blevet en
integreret del af Rambølls byggeprojekter. Visualiseringer er
vigtige, når designkoncepter kommunikeres til projektets interessenter.
Visualisering og brugerinvolvering
Involvering af såvel bygherre som brugere er afgørende for
at sikre en god afvejning af ønsker, behov og krav til en ny
bygning. Vi understøtter processen med visualiseringer, eksempelvis 360-graders billeder og Virtual Reality, som giver
en realistisk oplevelse og forståelse af den kommende bygning.
Co-creation
Vi lægger vægt på at skabe den bedste løsning for kunden
- sammen med kunden. Vi kalder det co-creation. Co-creation handler om at involvere projektets interessenter i et integreret samarbejde, hvor idéer og viden til projektets bedste.
Samarbejdsformen og den kreative proces giver værdi for
alle parter i kraft af fælles engagement og fælles innovation.
Rambølls visualiseringsløsninger
• 3D fælles design-modeller bruges gennem hele projektets

livscyklus til at visualisere og kommunikere design løsninger.
• 360-graders billeder præsenterer et projekt via card
boards eller på mobile enheder.
• 3D PDF er en PDF-fil med en 3D-model indsat.
• Virtual reality modeller baseret på 3D design-modeller.
• Rambøll Projekt App - præsenterer projekter gennem
Virtual Reality, Augmented Reality og Visualisering.
• 3D modeller i Google giver mulighed for at se og dele
dine designmodeller i et realtids-miljø.
• Rendering og udvikling af fotorealistiske billeder til salgsmateriale.
• E-On Bentley LumenRT - 3D kommunikationssoftware
designet til infrastrukturprojekter.

MELLEMGRUPPEN

VIRTUAL SOLUTIONS LAB KØBENHAVN OG AARHUS

Rambøll har en målsætning om at være førende i forhold til
digitalisering blandt danske rådgivere i 2020. Som led i den
plan har Rambøll etableret to Virtual Solutions Labs hvor digitale muligheder afprøves og udvikles.
De to Virtual Solution Labs i hhv. København og Aarhus bidrager til tæt dialog og samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.
I rummene vil en stor touch-screen tage dig på en virtuel rejse med 3D modeller og lydsimuleringer. Virtual reality headsets og briller gør det muligt at opleve og interagere med
detaljerede og virkelighedstro 3D modeller.
Målet med Rambølls Virtual Solutions Labs er at tage endnu et skridt i at bringe digitalisering ind i alle arbejdsgange
og styrke videndeling og samarbejde med såvel kunder som
mellem eksperter internt i Rambøll

Digitale værktøjer i rummet
• Touch- screen (span board)
• Span wall med cloud software (til eksterne brugere)
• Card-boards og virtual reality briller
• Storskærms video-konference
• Lydsimuleringsudstyr
Den digitale projekt rejse
De digitale værktøjer spiller en central rolle i den måde, vi løser opgaver på. For at sætte de digitale værktøjer i relation til
vores designproces har vi udviklet et koncept, vi kalder “Den
digitale projekt rejse”.
Den sætter konceptet digitale værktøjer ind i en projektkontekst. Det skal inspirere medarbejdere og kunder og bidrage
til endnu mere innovation

VI KAN SKABE MERE ATTRAKTIVE BYER

Gode byer handler om at skabe gode rammer for menneskers liv, men hvad betyder det i praksis? Hvad vil borgerne i
virkeligheden gerne have? Er det vigtigste, at trafikken glider,
eller at der er ren luft på vejene? Er det et pulserende sportsog kulturliv, eller at der er boliger til fornuftige priser? Skal
man koncentrere sig om de klimamæssige udfordringer eller
hellere sørge for flere grønne områder – eller begge dele?
Kort sagt: Hvad gør en by attraktiv for borgerne, og hvordan
synes de, at deres egen by lever op til deres ønsker?
Rambøll har lavet en undersøgelse af disse spørgsmål – den
første af sin art i Danmark – for at give politikere og andre beslutningstagere i de danske kommuner et bedre grundlag for
at kunne prioritere og udtænke visioner med udgangspunkt
i, hvad borgerne ønsker. Og for at give indsigter og fremme
drøftelser om, hvordan kommunerne kan skabe bedre byer i
dialog med borgere og eksperter.

Undersøgelsen munder ud i nogle anbefalinger hvor de tre
vigtigste er:
• Tænk miljøudfordringerne sammen – det er billigere og
mere effektivt f.eks. at sikre mod oversvømmelser samtidig
med, at man fremmer grønne områder. Læs flere anbefalinger her
• Brug ny teknologi, og tænk holistisk og langsigtet – så man
løser flere vækst- og mobilitetsproblemer på én gang. Læs
flere anbefalinger her
• Tænk på borgernes tryghed, når der skal indrettes veje,
byrum og boligområder – og inddrag flere forvaltninger.
Læs flere anbefalinger her
Læs hele undersøgelsen og alle anbefalingerne på
bedre-byer.ramboll.com

ARKITEKTER I RAMBØLL I DANMARK

THOMAS HOLM
Afdelingsleder Aalborg
Nordjylland
THO@ramboll.dk | +45 5161 3596

PER DAMGAARD-SØRENSEN
Kreativ chef Aarhus
Midt- og Sydylland
PEDS@ramboll.dk | +45 5161 2475

CHARLOTTE MØLLER
Afdelingsleder København
Sjælland
CMX@ramboll.dk | +45 5161 3539

MALENE MUNCH
Afdelingsleder Vejle / Aarhus
Landskab & Byudvikling
MMUN@ramboll.dk | +45 5161 4183

ESKE VIND RAMVAD
Markedschef Odense
Fyn
EVR@ramboll.dk | +45 5161 4111

ARKITEKTUR ERHVERV
Rambøll rådgiver en række virksomheder med industriprojekter i Danmark og i udlandet. Vi varetager
bygherres behov i alle design- og projekteringsfaser. I Rambøll arbejder vi tværfagligt og har kompetencer inden for alle ingeniør- og arkitektdiscipliner, hvilket gør os i stand til at stille med stærke ’full
service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen.
I vores løsninger tillægger vi det stor betydning, at
krav til funktionalitet ikke udelukker et indbydende
design og motiverende arbejdsmiljø.
Vores arkitekter har stået for en lang række ikoniske
erhvervsbyggerier, hvor det tætte samarbejde med
bygherre har skabt innovative og funktionelle domiciler, der profilerer bygherren på bedste vis.
Vores tilgang til det enkelte projekt er altid en tilbundsgående analyse af muligheder og virksomhedens ønsker og behov. Vi mener, at den tætte dialog
med bygherrens repræsentanter skaber de bedste resultater, når visioner og funktionsbehov skal
transformeres til arkitektur, der kan sætte rammen
om en god og inspirerende arbejdsdag.

ARLA FOOD INNOVATION CENTRE AARHUS N
Arla Foods Global Innovation center er centrum for Arlas produktudvikling til hele verden.
Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som er et markant center for Danmarks landbrugsog fødevareudvikling.
Projektet indeholder et forsøgsmejeri, laboratorier, test- og sensoriske faciliteter samt
administrative arbejdspladser, som beskæftiger 120 medarbejdere og placerer Arlas
fødevareinnovation i den internationale superliga. Bygningen ligger i et smukt kuperet
landskab med udsigt over markerne, og er udformet så bygningen favner landskabet og
bringer udsigten dybt ind i husets indre. Åbenhed, transparens og sammenhæng imellem
husets meget forskellige funktioner og arbejdsområder er nøgleordet for Arla Food
Innovation Centre.

ARLA A/S
2013 - 2017
10.000 m2
Totalrådgivning

INTERACOUSTICS MIDDELFART
Interacoustics er en verdensomspændende innovationsvirksomhed, som udvikler og fremstiller
testapparater og måleudstyr til brug for ørelæger. Der er tale om ekstremt følsomme
instrumenter og kompliceret software. Kombinationen af højteknologisk udviklings- og
testmiljø og kontormiljø stiller store krav til bygningen.
Ud over ca. 200 arbejdspladser, danner bygningen ramme om et stort antal test- og
afprøvningsfaciliteter samt en lang række projektrum. Desuden rummer bygningen
mødefaciliteter, værksteder, produktionskøkken og kantine.
Bygningen er udformet som et deltaformet atriumhus, hvor hver etages åbne v-form favner
udsigten og landskabet i markante dobbelthøje ankomst- og innovationszoner langs husets
facader.

Interacoustics
2013 - 2015
4.500 m2
Arkitektrådgivning

FOSS INNOVATION CENTER HILLERØD
Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde
Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske
tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder,
udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.
Bygningen er opført som et atriumhus i tre plan med en markant dobbelthøj åbning i
facaden, som sikrer udsigten udover landskabet.

FOSS
2010 - 2012
13.000 m2
Arkitektydelser, projektering

OTICON SMØRUM
Udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum er udformet som en selvstændig bygning med
klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer,
der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.
Akustikken i bygningen er særdeles vellykket, hvilket blandt andet skyldes, at der er anvendt
akustikregulerende materiale på ovenlysets bærende konstruktioner.
Samhørigheden mellem den eksisterende hovedbygning og den nye udvidelse er defineret
i brugen af glas som facademateriale. Valget af glas til facaden i den nye bygning og evt.
kommende bygninger, vil sikre en homogenitet og et slægtskab i bebyggelsen, hvor glassets
egenskaber og eksklusivitet binder bygningerne visuelt til hinanden.

Oticon A/S
2012 - 2014
8.500 m2
Arkitektrådgivning

BYGHERRERÅDGIVNING NORDEA ØRESTAD
Nordens største bank, Nordea, har flyttet dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil med plads til 2200 medarbejdere.
Domicilet, der er tegnet af Henning Larsen Architects, er på 46.000 m2 excl. kælder, med
mulighed for udvidelse til i alt 70.000 m2. Bygningskomplekset består af to lette skulpturelle volumener placeret på en base, der mod syd former et parklandskab mod fælleden.
Rambøll var bygherrerådgiver for Nordea Ejendomme og leverede proces- og byggeteknisk rådgivning. Vores ydelser omfattede desuden løbende styring og opfølgning på tid,
økonomi, kvalitet og risici i alle projektets faser fra programmering frem til aflevering og
idriftsætning.

Nordea Ejendomsinvestering
A/S
2012 - 2015 og 2017
46.000 m2
Bygherrerådgivning

ARLA DOMICIL VIBY J
Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner
under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et
udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen
og rundt om et atrium indenfor.
Den overordnede vision for projektet har været at frembringe en bygning, der afspejler
og underbygger Arla Foods´ profil. Bygningen sender omverdenen og medarbejderne et
entydigt signal om en nutidig, markant og kvalitetsbevidst fødevarevirksomhed i sit udtryk
og i sin udformning. Samtidig er den identitetsskabende, giver mulighed for varieret brug
og opfordrer til en dynamisk arbejdsmetode med videndeling på tværs og ”grænseløs”
kommunikation.

ARLA
2013 - 2017
10.000 m2
Bygherrerådgivning,
Totalrådgivning
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning

GENBRUGSSTATION GENTOFTE
Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark.
Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.
Kommunen ønskede at udfordre og udvikle konceptet for genbrugsstationen og få
indarbejdet de fremtidsperspektiver, der ligger på området. I samarbejde med COWI og
Vestforbrænding har vi faciliteret en proces med kommunen for at få udviklet en vision for
en ny genbrugsstation.
De visioner har vi konkretiseret og illustreret i et dispositionsforslag, der ligger til grund
for den endelige genbrugsstation. Ud over bæredygtighed og formidling er fokus for
dispositionsforslaget logistik og service - både for den enkelte bruger og ikke mindst for
den daglige drift.

Gentofte Kommune og
Vestforbrænding
2010 - 2013
350 m2 oven jord/ca. dobbelt
under terræn til pumper/riste/
sumpe mv.
Bygherrerådgivning,
dispositionsforslag. (arkitekt,
landskabsarkitektur,
brugerinddragelse),
Ingeniørrådgivning

SØNDERHØJ VIBY J
Rambølls arkitekter har stået for nænsom ombygning af det 60.000 m2 store historiske
FDB-område i Viby J.
De gamle fabriksbygninger på området er blevet renoveret og området suppleret med
nybyggeri.
Masterplanen indeholder et varieret udbud af byfunktioner: boliger, arbejdspladser,
undervisningsbyggerier, domiciler, kultur mv. samt et matchende udvalg af byrum som
store og små torve, parker, aktivitetssteder og gaderum.
Den overordnede arkitektoniske fortælling har været, at de eksisterende bygninger føres
tilbage til deres oprindelige arkitektur mens nye bygningers arkitektur har rødder i vores
tid. Herved er ca. 100 års arkitekturhistorie på spændende vis repræsenteret i områdets
gader, torve og pladser.

FDB, 2S Consult
1996 - 2013
80.000 m2
Masterplan, Lokalplanlægning,
Totalrådgivning, Skitsering,
Projektering, Byggeledelse

FACEBOOK ODENSE
Projektet rummer en innovativ server-installation, som er miljømæssigt optimeret ift. at
processere Facebook’s webbaserede tjenester.
Server- og dataprocesseringsteknologierne er i konstant udvikling og nye systemer
implementeres hyppigt. Den konstante forandring skal kunne foregå i datacentrets hjerte
– datahallerne. Alle øvrige faciliteter i anlægget understøtter således datahallerne.
Det kræver stort fokus på omkostninger at holde et datacenter kørende, især energiforbrug
og drift. Alt udstyr skal forsynes med nødvendig strøm, køling, brandsikring, sikkerhed og
ikke mindst datamæssig båndbredde og kapacitet til at køre Facebook’s applikationer.
Herudover er der taget højde for den sandsynlige vækst i IT-efterspørgslen.
Da det er kritiske og personfølsomme data, der håndteres, har sikkerhedsaspektet været helt
essentielt. Således er projekteringen foregået under stor fortrolighed med rådgiverteamet
samlet i et rum og i et hermetisk lukket servermiljø.

Facebook
2016 - 2019
96.000 m2
Arkitektydelser,
myndighedsprojekt, fagtilsyn
på arkitektrelaterede arbejder
under udførelsen.
Anlægget er designet mhp. at
opnå LEED-NC Gold (minimum
60 point iht. LEEDTM Green
Building Rating System for New
Construction).

MUSIC GROUP KLOKHØJ
På den 13.000 m2 store grund i Lisbjerg Erhvervspark rejser bygningen sig som en lagdelt
trekant i skrænten af bakkedraget, Klokhøjen.
Bygningen bliver hovedsæde for TC Electronic, der er en del af den internationale virksomhed
Music Tribe, som udvikler og producerer forstærkere og effektpedaler til musikbranchen.
Dermed stilles krav om optimale rammer for udvikling og test af lyd. Bygningen indeholder
fire testrum.
Rambøll er totalrådgiver på projektet og har i samarbejde med kunden optimeret testrum
i bygningen, uden at udviklings- og administrationsafdeling generes af det høje lydtryk.
Rambølls akustikafdeling har udviklet dobbeltkonstruktionsløsninger i beton, som afsluttes
med regulerende overflader med egnede materiale-egenskaber.
På grund af de forskellige funktioner huset skal indeholde er den tekniske løsning med
lydtestrum placeret i nederste plan optimalt i forhold til bygningens øvrige funktioner.
Projektet omfatter kontorer og mødefaciliteter samt præsentations- og testlokaler. I alt
rummer byggeriet 4.036 m2 bruttoetageareal og dertil 1.065 m2 kælder, og byggeriet vil
være arbejdsplads for op til 200 medarbejdere.
Der etableres 300 m2 solcelleanlæg på bygningens tag, svarende til ca. 200 paneler med
en peak effekt på 160 W pr. m2 panel.

Music Group
2017 - 2019
5.100 m2
Totalrådgivning inkl. Integreret Design med arkitektrådgivning, Ingeniørrådgivning og
Landskabsarkitektrådgivning

ENERGIANLÆG AARHUS Ø
Bygningen huser en række tekniske anlæg som betjener Aarhus Ø med el, teleforsyning
og affaldshåndtering for bydelens centrale affaldssug. Den primære funktion er dog
varmeforsyningen til Aarhus Ø med bæredygtig fjernvarme. Udover den traditionelle
fjernvarmeforsyning producerer anlægget varme med en række store varmepumper som
udnytter varmen i havvandet og omdanner det til fjernvarme.
Formidlingen af nyskabende innovativ energiteknologi er et vigtigt parameter i bygningens
udformning. Store vinduer giver den forbipasserende kig ind til de interessante installationer
ligesom forskellige glasmontre ved bygningen er der mulighed for at man kan kigge ned i jorden
og se forsyningsledninger og det underjordiske vandreservoir. Uden på bygningen er der placeret
et trappeforløb som giver de besøgende for at komme rundt om, og over bygningens tag.
Det udvndige trappeforløb er afskærmet af en hvidmalet metalfacade som er perforeret
med et bølgemønster som motiv. Den åbne og lette metalfacade giver den bagvedliggende
rå og tekniske bygning et let og elegant udtryk. Facadeudformningen er udviklet sammen
med et simpelt, men effektfuldt og spektakulært belysningskoncept. Rum og nødbelysning
kan programmeres og styres med forskellige effekter så bygningen om aftenen kan skifte
udtryk og farve i forbindelse med anlæggets aktivitetsniveau og afspejle byens puls.

Affaldvarme Aarhus
2015 - 2018
1.760 m2
Designarkitekter

ARKITEKTUR LANDSKAB
Landskabsarkitektur skal skabe inspirerende, grønne
rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og
fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter.
Landskabsarkitektur skal give plads til alle og skabe forbindelser og nye elementer, der kan skabe identitet og
fornyelse for et område – hvad enten, der er tale om et
byrum eller et boligområde.
Rambøll udvikler både masterplaner og byudviklingsprojekter. Uanset størrelse og ambitioner tænker vi altid
mennesket ind i projektet. Projekterne bliver til i dialog
med dem, der bruger området, så de efterfølgende kan
føle sig hjemme i de omgivelser, vi har indrettet. Vi tænker altid de landskabelige forandringer sammen med
de fysiske forbedringer, som bygningerne gennemgår.
Med Rambøll som rådgiver er du dermed sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets start.

FARUM MIDTPUNKT
ÅBNING - Farum Midtpunkt åbner sig ud mod
omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen.
NY AKTIVITETSPLADS - skaber muligheder for
forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper.
Den eksisterende fodboldbane blev opgraderet,
og en klatrevæg og skaterrampe blev etableret.
BELYSNING - på parkeringsniveau skaber større
tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at
give området en ny synlig identitet. Både beboere
og omverden kan se, at der sker noget i Farum
Midtpunkt.
GANGBRO - med stiforbindelser på langs (fra
nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen.
Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet.
HOTSPOTS - skaber nye muligheder for sports-,
opholds- og værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter vil samtidig skabe liv på parkeringsniveauerne
og dermed skabe større tryghed.
Samlet set handler det om at styrke mulighederne for fællesskab i Farum Midtpunkt, at skabe
bedre muligheder for aktivitet og at skabe bedre
opholds- og aktivitetsmuligheder på tværs af generationer.
Furesø Boligselskab v. KAB
2012 - 2016
Landskabsarkitektur, totalrådgivning, lys, beboerinddragelse.

FARUM MIDTPUNKT
Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprindelig blev blevet bygget
som en ’lukket organisme’, hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet.
I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne er udearealerne i og
omkring Farum Midtpunkt blevet fornyet. Beboerne ønskede, at Farum Midtpunkt åbnede
sig mod omverdenen, og at udearealerne blev fornyet med klar respekt for de oprindelige
intentioner med bebyggelsen.
Der er desuden etableret ny belysning, der skaber større tryghed og er med til at give
området en ny synlig identitet. Både beboere og omverdenen kan se, at der sker noget i
Farum Midtpunkt.

Furesø Boligselskab v. KAB
2012 - 2016
Landskabsarkitektur, totalrådgivning, lys, beboerinddragelse.

TEGLPORTEN BIRKERØD
Tanken med renoveringen af området mellem Teglporten og Bistrupvejen var at skabe et
nyt attraktivt byrum for folk i alle aldre og at skabe en mere markant forbindelse mellem den
nye idrætshal og bymidten. Idéen med byrummet var at tænke det som PLADS frem for sti.
Byrummet fremstår som et sammenhængende rum i kraft af en ensartet belægning i form
af en teglbelægning i varme rød-brun-sorte nuancer. Farverne skaber variation til gågadens
gule tegl, samtidig med at de harmonerer godt med de mange omkringliggende bygninger i
rød tegl. Der, hvor det har været muligt, er stien udvidet til mindre plads ellre brede passager.

Birkerød Kommune
2016 - 2017
Totalrådgivning, landskabsarkitekt, lysarkitektydelser, projektering, fagtilsyn

GADEKÆRVEJ VALBY
Før renoveringen var gårdanlægget ubrugeligt, fordi høje overdækninger til p-kælderens
luftsluser og indkørselsramper delte anlægget op i små uanvendelige arealer. Efter
renoveringen er overdækningerne blevet delvist fjernet og erstattet med trædæk, træmøbler
og tilskuertrapper. Belægningen er hævet for at undgå rampeværk og for at overholde
krav om tilgængelighed.
Beboerne har fået et sted, hvor de kan mødes, lege eller spise sammen. Andre steder er
luftsluserne blevet erstattet med skulpturelle plantestativer, hvor klatreplanter står i forgrunden.
Resultatet er et indbydende anlæg, der forskønner området, og som beboerne har taget
godt imod.

Domea
2013 - 2017
20.000 m2
Totalrådgivning, herunder
arkitekt- og ingeniørrådgivning,
beboerinddragelse,
beboerkommunikation samt
fagtilsyn og byggeledelse

FORNYELSE AF REMISEPARKEN AMAGER
Projektets hovedgreb består af en ny aktivitetssti, der løber fra nord til syd og danner en ny
og tydelig rygrad i parken. Stien former sig efter de eksisterende træer og parkens terræn,
og griber fat i parkens forskellige områder. Stien viger for træerne og bugter sig igennem
parken - aktivitetsstien er vokset ud af stedet, på stedets egne præmisser.
Med stien skabes en kontrast mellem stiens urbane udtryk og den frodige beplantning. Stien
bevæger sig fra side til side i varierende bredde for at give plads til aktiviteter på nogle
steder, og andre steder trækker den sig sammen for at give plads til forbindelser på tværs.
Aktivitetsstien samler parken på tværs og på langs. Den er parkens hængsel som en ’folkelig
rambla’, der syr sammen og forbinder.

Københavns Kommune
2016 - 2020
Skitsering, projektering,
landskabsydelser, ingeniørydelser,
lysarkitektydelser

BYRUM VED PASSAGE UNDER BANE RINGE STATION
De nye pladser og passagen er udarbejdet med stort fokus på tryghed og belysning. Belys
ningen guider og skaber wayfinding mellem byrummene og passagen, der åbner sig med
skrå kanter i terrænet.
Materialerne er robuste og har stærke referencer til stedets ånd. Byens og Banegårdspladsens
gule klinkebelægning udvides og favner byrummet mod vest. Øvrige materialer er asfalt samt
cortenstål - et materialevalg inspireret af det historiske jernstøberi, der grænser pladsen i øst.

Faaborg-Midtfyn Kommune
2016
Vinder af projektkonkurrence,
landskabsarkitektur,
projektering, tilsyn,
byggeledelse og
ingeniørrådgivning

RENOVERING HERNING GÅGADE
Rambøll har over flere etaper varetaget planlægning,
projektering og udførelse af gågaderenovering for
Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære
gågadestrækning.
I projektet er der lagt vægt på grønt i øjenhøjde både
i form af nye opholdsøer med beplantning og med
mange nye træer.
Borgerne i Herning ønskede plads til mere leg samt
mulighed for mere ly og læ. Det ønske er opfyldt i form
af en række nye, grønne elementer, fem legeelementer,
et nyt opholdsområde til udeservering cirka midtvejs på
strækningen samt en plads med vand ved Bryggergade.
Derudover er lagt en helt ny og unik gågadebelægning
og alle underjordiske ledninger er udskiftet.

Herning Kommune
2013 - 2017
Dispositionsforslag, hovedprojekt, projektering
på etape 4, udbud, fagtilsyn, økonomisk styring,
ingeniørrådgivning

AKUTSYGEHUS KOLDING
Vinderforslag i indbudt konkurrence om udbygning af
Kolding akutsygehus. Forslaget indpasser bygningsanlæg
og udearealer i et smukt samlet anlæg, der supplerer
hinanden til en helhed.
Ankomstarealer, parkering, servicearealer og
opholdsarealer er indpasset i samspil med bygningen.
Tilgængelighed er blevet prioriteret højt.
Ankomstarealer og gårdrum har fået en ny kontekst
med organiske, cirkelbelagte flader, som kontrast til
bygningernes stringente former.

Region Syddanmark
2010 - 2018
Vinderforslag i indbudt konkurrence, skitsering,
projektering, fagtilsyn af område ved Kolding
akutsygehus, kapellet og parkeringsarealerne.

FJORDBYEN MARINA SYD KOLDING
Antallet af bådpladser i Marina Syd er udvidet fra 500 til 1000. Samtidig har strækningen
langs vandet gennemgået en udvikling, der har forvandlet det til et attraktivt byområde
med flere hundrede etageboliger, erhverv og fritidsfaciliteter
Rambøll har rådgivet om designstrategier og etaper, samt alt vedrørende geoteknik;
forurening i jordbund, havn og fjord; hydrologi; støj; trafik og infrastruktur; anlægsstrategier
samt omfattende økonomikalkulationer.

Kolding Kommune, Kolding
Lystbådehavn
2015
Visualisering: COBE

Totalrådgivning

Visualisering: COBE

KLIMAKLAR SKIBHUS ODENSE
Rambøll har udarbejdet en helhedsplan for klimatilpasning af hele Skibhuskvarteret i Odense.
Regnvandet afkobles fra vejarealer og afledes via rendesten med nedsivning samt en
række regnbede. Samtidig forskønnes gaderummene i kvarteret med nye belægninger og
beplantninger.

Odense Kommune, Vandcenter
Syd
2015 - 2018
Landskabsydelser, herunder
helhedsplan, projekt og
gennemførelse.

MUSIKTORVET KØBENHAVN
Musiktorvet er tænkt som et dynamisk uderum, der skaber samspil mellem et spillested,
kultur, en scene, en café, og et børnekulturhus.
Vi har arbejdet med tre fokusområder:
GULVET, der binder de eksisterende kulturinstitutioner og et nyt børnekulturhus sammen
i en fælles flade. VARTEGNET, en overdækning mod Øresundsvej, der tiltrækker lokale
og borgere fra hele byen. Og TRANSFORMATIONEN, der åbner tilstødende kælder- og
stueetager, trækker aktiviteterne ud på pladsen og genererer møde mellem borgere på vej
til eller fra kulturinstitutionernes mange aktiviteter.

Københavns Kommune
2013 - 2017
Totalrådgivning, beboerinddragelse, landskabsarkitektydelser,
Ingeniørydelser, fagtilsyn og
byggeledelse

ARKITEKTUR LÆRING
Vi sætter en ære i at formidle byggeteknisk viden og transformere den til indbydende undervisningsmiljøer for børn og
unge. Vi forholder os kreativt til pædagogiske visioner samtidig med, at vi sikrer, at arkitektur, funktionalitet, byggeteknik,
installationer og anlægsøkonomi er integreret i det samlede
byggeri på bedste vis.
Vi tænker naturligt begreber som inklusion, den naturfaglige
dimension, motorik og pædagogik ind i vores designprocesser – og altid med involvering af brugere og bygherre. Vores
tænkning er, at det bedste projekt bliver til i dialog og tæt
samarbejde med brugerne, så alle har aktie i det fælles projekt, når byggeriet afleveres.
Rambøll har designet en række nye universitets- og forskningsbyggerier, skoler og daginstitutioner, som sætter nye
standarder for læringsmiljøer, men vi har også specialiseret os
i renovering af eksisterende skoler og daginstitutioner. Derfor har vi indgående viden om f.eks. arbejdsmiljøforhold, hvor
håndtering af dårligt indeklima, nedslidte klimaskærme, PCB,
asbest, bly og skimmel ofte er blandt udfordringerne.

RASK MØLLE SKOLE HEDENSTED
Bygningen er indrettet overskueligt og med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog,
der motiverer børnenes kreativitet og skaber et inspirerende læringsmiljø.
For at skabe en bygning, der kan rumme børns mangfoldighed og behov for udfoldelse,
er der taget udgangspunkt i den traditionelle landsby med torve, stræder og gader. For at
bygningen er i stand til at optage mange forskellige tempi, formes den med mange nicher,
rum, møbler og et torv. Det hele favnes af en stærk genkendelig cirkelform, der giver bygningen et markant og genkendeligt udtryk.

Hedensted Kommune
2011 - 2013
1.760 m2
Totalrådgivning

SKT. KNUDS SKOLE AARHUS
Skt. Knuds Skole, en privat skole i hjertet af Aarhus,
udvides og moderniseres, så skolen kan opfylde
nye pædagogiske læringskriterier samt gældende
arbejdsmiljømæssige krav til undervisningsbyggeri.
Skolen ligger i et meget fortættet bymiljø, og den
nye tilbygning er tilpasset den eksisterende urbane
kontekst. Tilbygningen udføres som etagebyggeri
med transparente modulerede facader, der garneres
med kobberelementer. Kobberet er nemlig et
gennemgående træk i nabobygningen Skt. Knuds
Kirke.
Tilbygningen skal både rumme klasse- og faglokaler,
og forbedre muligheden for en mere varieret og
fleksibel pædagogisk dagligdag for både lærere
og elever. Udover tilbygningen renoveres skolens
eksisterende klasselokaler.
Skolen vil være i brug under byggeperioden.

Skt. Knuds Skole
2016 - 2018
800 m2 nybyggeri, 500 m2 ombygning
Arkitektrådgivning

BØRNENES UNIVERS GRINDSTED
På den tidligere cirkusplads ved Grindsted Syd skal der bygges et nyt univers for byens
børn. Børnenes Univers Grindsted Syd (BUGS) samler adskillige institutionelle funktioner
under samme tag, og huser børn i alderen 0-6 år. Bygningen skal opleves i børnehøjde.
Form, farver og materialitet er specielt tænkt til, at både børn, forældre og pædagoger let
kan orientere sig i bygningen.
Udover funktioner som børnehave og vuggestue, indeholder BUGS også personalefunktioner, plads til børn med specielle behov, multirum og produktionskøkken.

Billund Kommune
2017 - 2018
1.600 m2
Totalrådgivning

FUNDER BØRNEHUS SILKEBORG
Funder Børnehus har plads til 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, og er forberedt til
en udvidelse til maksimalt 200 børn. Det er placeret i tæt forbindelse med Funder Skoles
indskolingsafsnit, så børnene får en tryg og mere glidende overgang mellem børnehave
og skole.
Børnehuset er tænkt som et åbent hus, der kan anvendes af mange brugere. Også udenfor
normal børnehavetid. Rundt om Børnehuset er anlagt et 5.000 m2 stort udvendigt legeog opholdsareal, der er tema- og funktionsopdelt.
Projektet er gennemført i tæt dialog med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren.

Billund Kommune
2013-2015
1.080 m2 og 5.000 m2
udearealer
Totalrådgiver, herunder
arkitektrådgivning, landskab og
projektering

KU LIFE FREDERIKSBERG
Ved Institut for Human Ernæring, Institut for Fødevareindustri og Levnedsmiddelcentret,
som er en del af KU Life på Frederiksberg Campus, har vi tilføjet nyt til eksisterende med
en seks etagers bygning på 3.000 m2.
Bygningen skulle placeres på en smal hjørnegrund mellem Rolighedsvej og den grønne
cykelrute i direkte tilknytning til den eksisterende bygning. Tre udfordringer gjorde sig
særligt gældende: funktionalitet, lille byggegrund og fremtrædende placering i bybilledet.
I tæt dialog med samtlige interessenter gennemførte vi tre parallelle skitseforslag, der blev
til den optimale bygning til stedet.
Kube-formen blev valgt, bla. fordi den giver det bedste lysindfald og dermed færrest arbejdstimer i kunstlys, samtidig med at den giver flest indretningsmuligheder, også når flere
medarbejdere deler kontor.

Universitets- og
Bygningsstyrelsen og
Københavns Universitet
2009 - 2012
3.000 m2
Arkitekt totalrådgivning og
projektering

ERHVERVSAKADEMI AARHUS
Det nye Erhvervsakademi nul-energihus ligger højt på en skrånende grund. Udefra opleves
bygningen som kubisk bebyggelse, men indenfor opløses det stramme, kvadratiske formsprog,
og husets indre opleves som levende og foranderligt. For hver etage drejes husets indre
og åbner sig mod en ny retning med store vinduespartier. Samtidigt forskydes balkonerne
ud til atriet, hvorved der opstår mere interaktion mellem etagerne. På hver etage svæver
glasmødebokse ud i atriet.
Indgangen ligger på niveau 2, som også er gadeplan. Herfra går man ned til kantinen ad
en bred trappe med plads til ophold.
Der er 900 kvm solceller på taget og et varmegenvindingsanlæg. Bygningens energiforbrug
dækkes således helt af vedvarende energi. Husets kompakte form og ekstreme tæthed
(0,55) muliggør det lave energiforbrug. Bygningen er certificeret til DGNB sølv.

COOP Invest A/S
2011 - 2014
5.500 m2
Arkitektrådgivning

AAU ESBJERG
Med ønsket om bedre sammenhænge og mere plads skabte vi en ny undervisningsbygning og udførte en omfattende renovering af de eksisterende forhold. Byggeriet er foregået, mens undervisning og forskning fortsatte på området.
Hele omdannelsen af AAU i Esbjerg blev indledt med en brugerproces med både personale og studerende. For at skabe de bedst mulige rammer for alle, har vi afdækket brugernes
behov og afstemt hvilke forventninger, der var til det færdige resultat og til processen
undervejs. Vi sigtede først og fremmest mod at se potentialet i de forskellige planer, det
daglige liv for brugeren og at skabe gode betingelser for mødet mellem mennesker.

Ålborg Universitet (AAU) og
Bygningsstyrelsen
2012 - 2016
4.500 m2
Arkitektrådgivning i alle faser
fra programmering til fagtilsyn

BYDELSHUSET ESBJERG
En central del af projektet har været en udvikling af forskellige former for sociale fællesskaber. Det har vi gjort ved at samle forskellige funktioner under et tag og knytte dem tæt
op af et fælles rum. Transparens og åbenhed giver indsigt i, hvordan andre bruger huset
og inspirerer til fælles arrangementer. Med sin form og udtryk markerer huset sig i området som et fælles omdrejningspunkt, der rækker ud og tager imod.
Bydelshuset består af en integreret inst¡tution med vuggestue og børnehave, en ungdomsklub, kontorfaciliteter, bevægelsesrum, træningsrum, fællesrum og Boligforeningen
Ungdomsbo.
Bygningen er fleksibelt indrettet med et højloftet foyerrum, glaspartier og foldevægge.

Boligforeningen Ungdomsbo
2017 - 2018
3.000 m2
Totalrådgiver, herunder
arkitektrådgivning, landskab og
projektering

EAAA II AARHUS
Bygningen er karakteriseret ved ”udskårede” punkter på udvalgte steder i bygningsvolument. Dette understøtter facadeudtrykkets skala i forhold til nabobebyggelserne, og
åbner mulighed for at etablere rekreative balkoner og terrasser.
Bygningen er inddelt i fem niveauer, der forbindes af et ekspressivt trappeforløb. Differentieret brug af materialer sender klare signaler om de enkelte områders funktion. I undervisningsrummene er der anvendt enkle og robuste materialer, og i opholdszonerne er der
anvendt en høj grad af varme naturmaterialer på gulv, loft og vægge.
Bygningen er udført iht. BR2015 som Bygningsklasse 2020. Bygningen ønskes DGNB certificeret.

COOP Invest
2016 - 2018
5.800 m2
Arkitektrådgivning

VIBY GYMNASIUM AARHUS
Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets
mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m2 nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.
Samtidig er de eksisterende lokaler og installationer blevet markant renoveret, så gymnasiet fremstår som indbydende og tidssvarende. Arbejderne er gennemført over en femårig periode, hvor Rambølls arkitekter har koordineret etaper og logistik i samarbejde med
bygherren.

Viby Gymnasium
2010 - 2016
1 .400 m2 sportshal og generel
renovering
Totalrådgivning

HEDENSTED SKOLE HEDENSTED
Med ny tilbygning og gennemgribende renovering af den eksisterende bygning er Hedensted
Skole blevet løftet til et tidssvarende niveau, med langt større fleksibilitet og sammenhæng, og
med masser af lys, plads og luft. Hele skolen fået nye gulve og vægge, ny LED-lys og der er
installeret ventilationsanlæg.
Hertil er en af de største forandringer den store aula, en nyopført mellembygning, som binder
skolen sammen. Aulaen er skolens nye samlingssted og danner rammen om skolens sociale liv.
Den nye bygning forbinder stedets indskoling med den øvrige skole. Bygningen omfatter foruden administrationen og produktionskøkkenet også nye funktionsdygtige faglokaler til undervisningen i biologi, fysik, osv. Ydermere er der skabt et nyt skolebibliotek i to plan, forbundet
med en trappe mellem stueetagen og første sal. Skolens gymnastiksal er blevet lys og indtagende med store, nye vinduespartier, og opvarmningen sker via strålevarme i loftet.

Hedensted Kommune
2016 - 2017
8.750 m2 renovering og
udvidelse af eksisterende skole
Totalrådgiver,
arkitektrådgivning

NY DAGINSTITUTION STØVRING
Den nye daginstitution i Støvring er normeret til 30 småbørnspladser og 60 børnehavepladser på 889 m2. Daginstitutionen står som et bæredygtigt fyrtårnsprojekt for Rebild
Kommunes målsætninger om at være en bevidst og bæredygtig rollemodel indenfor både
miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter og DNGB-certificeres til guld.
Den arkitektoniske idé er at skabe et funktionelt hus for børn og voksne med spændende
og varierende rumlige oplevelser. Et hus som kan fungere rent praktisk i hverdagen men
som i høj grad også giver mulighed for en oplevelsesrig dag med leg, sociale relationer og
læring i fokus.

Rebild Kommune
2017 - 2018
889 m2 + udearealer og
parkering
Totalrådgiver inkl. arkitekt-,
og ingeniørrådgivning,
projektering.
DGNB certificering Guld
1. Præmie i konkurrence

BØRNEHUSET GAIA KØBENHAVN
Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse,
Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer til børn og voksnes hverdag. Et tidligere plejehjem danner rammen om et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.
De tre etager med daginstitutioner, fritidshjem og ungdomsklub giver adgang til både
terræn og den grønne taghave via den store, centrale trappe, der skærer sig op igennem
huset. På husets øverste etage er der indrettet et grønt uderum med storslået udsigt og
plads til leg og aktivitet for husets børn. Konceptet er nyt og det tætteste, vi kommer på
en naturlegeplads i en bymæssig kontekst.

Lejrbo
2005 - 2013
Totalrådgiver inkl.
arkitektrådgivning og
projektering.

RUC ROSKILDE
I forbindelse med en større omstrukturering skulle 5 administrative afdelinger med ca 100
medarbejdere flyttes sammen på en ny lokation. Medarbejderne havde tidligere haft et
temmelig omskifteligt forløb bag sig, og ønskede en proces, hvor de gennem fælles workshops kunne få løftet fagligheden, blive bedre til samarbejde og få etableret en god fælles
arbejdskultur. Vi har derfor faciliteter og gennemført to workshops, udarbejdet individuelle spørgeskemaer til medarbejderne og afholdt flere mini-workshops med teamlederne.
Målet med workshop 1 var, at medarbejderne lærte hinandens arbejdsbehov bedre at kende og målet med workshop 2 var at klargøre, hvordan medarbejderne fordeles i de forskellige lokaler.

Roskilde Universitets Center
Proces- og brugerrådgivning

ARKITEKTUR BOLIGER
Vi tager altid afsæt i den konkrete kontekst, når vi udvikler
fremtidens byer og boliger. Vi mener, at de bedste løsninger
skabes med udgangspunkt i det enkelte steds kvaliteter og
de brugere, der mange år frem skal få gavn af de løsninger,
vi udvikler.
Når vi kombinerer brugernes ønsker og kendskab til et
givent sted med Rambølls tværfaglige tilgang, skaber vi
fremtidssikrede løsninger.
Byudvikling med mennesket i centrum
Vi udvikler byer og boliger ud fra principperne om Liveable
Cities, hvilket kort sagt betyder, at vi altid har mennesket i
centrum for forandringerne. Vi mener, at det enkelte byggeri skal bidrage til samfundet, og vi sammentænker det
by- og landskabsmæssige miljø med de faktorer, som skal
sikre menneskers velvære. Uanset om det er private eller
almene boliger, om det er nybyggeri eller renovering, ser vi
på muligheder og potentialer.

LOTTRUPGÅRDEN AARHUS
Lottrupgården er gennemtænkt arkitektur fra inderst til yderst. Rå betonvægge, sort køkken,
vinduer til gulv, glaspartier over dørene og altaner udført med karakteristiske detaljer
henter coolness fra de attraktive studio apartments i det überkunstneriske hipsterkvarter
Williamsburg i New York.
Kombineret med den rene nordiske stil og de mange arkitektoniske referencer til Ceresbryggeriets bygninger og områdets karréer fra 1920’erne, fremstår Lottrupgården som en
moderne klassiker.
Ceres Byen er sammensat af boliger, kontorer, enkelte butikker og uddannelsesinstitutioner.

A. Enggaard A/S
2014 - 2017
9.300 m2 / 130 boliger
Arkitektrådgivning

Z HUSET AARHUS
I designet af Z-Huset har vi fundet inspiration i de gamle karréer og gentænkt idéen om
gårdhaven indrammet af etageejendomme. Med sin z-formede konstruktion åbner bygningens
tre længer op for to åbne gårdrum, mens de karakteristiske terrasser i forskudte niveauer
lader lyset strømme ind og ned på de store altaner og taghaver.
Z-Husets konstruktion, der skråner ned mod den gamle lystbådehavn, sikrer et frit udsyn til
de fantastiske omgivelser: Aarhusbugten i øst, smukke Riis Skov mod nord, Aarhus’ skyline
mod vest og skibenes master mod syd.

Z-Huset A/S
2015 - 2017
27.600 m2 bolig og erhverv /
475 boliger
Arkitekt- og ingeniørrådgivning

SØVEJHUSE ISHØJ
Idéen til boligbebyggelsen tager udgangspunkt i
en klar og robust struktur i skiftevis en og to etager,
hvilket giver et varieret og karakteristisk udtryk.
Boligbebyggelsen er kæder af gavlhuse og består
af etageboliger med 3-rums boliger i stueetagen og
2-rums boliger på 1. sal på henholdsvis 84 m2 og 63 m2.
På begge sider af bebyggelsen er der nicher og
gårdrum til ophold. Bebyggelsen ligger i et stort
grønt bælte, hvor det grønne areal binder husene
sammen. Husene ligger ’skulder ved skulder’ og
har derved mange af de samme kvaliteter som
klassiske atriumhuse.

Ishøj Boligselskab v. Domea
42 boliger
Arkitektydelser
Præmieret af Ishøj Kommune

FREDERICIA C FREDERICIA
Med udgangspunkt i at bevare karréen er der
arbejdet med at sikre den bedst mulige disponering
på grunden og forbinde bygningerne. Resultatet
er en komposition af bygninger bestående af to
længehuse med altangange, to punkthuse med
centrale opgange samt to porthuse med smalle
boliger i flere planer.

Lysindfald og udsyn er optimeret for den enkelte
bolig. Ved at skære åbninger i karréen er antallet af
hjørne og gavllejligheder øget betragteligt, ligesom
de mange etagespring skaber lejligheder, som har
dagslys fra tre sider.

Domea
600 m2 erhverv, 3.600 m2 almene boliger, 1.600
m2 private boliger
Bygherre- og arkitektrådgivning

MØLLEVÆNGET HØRSHOLM
Byggeriet skal overholde en stram arealramme og økonomi for at sikre et rimeligt huslejeniveau.
Samtidig er det en målsætning at tilvejebringe en bebyggelse med høj boligkvalitet, som
kan fastholde beboerne og skabe en solid nabokultur i bebyggelsen.
Ambitionen er at gøre Møllevænget til det gode sted at bo ved at lægge kvaliteter ind i
bebyggelsen, som gør det nemt for beboerne uanset baggrund at falde i snak med naboen
om dagligdags ting og skabe en stærk tilknytning til stedet.

Domea
22 boliger på hhv. 50 og 80 m2
Totalrådgivning - herunder
arkitekt- landskabs- og
ingeniørydelser

UNGDOMSBY GELLERUP
For mange er kollegietiden en vigtig oplevelse, der danner grobund for det tolerante og
nuancerede individ. Relationerne, der knyttes på studiet, kan være lidt ensidige og faglige,
hvorimod relationer på kollegiet er en del af et mere sammensat socialt fællesskab.
Centralt i projektet har været en bearbejdelse af forskellige former for sociale fællesskaber.
Vi ønsker et kollegie, der sikrer og opfordrer til uformelle møder og fællesskaber. Kollegiet
skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter
sociale fællesskaber, og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro. Vi
har ønsket at skabe et kollegie, der udtrykker det liv, der leves i bygningen.

Brabrand Boligforening
2016 - 2018
12.500 m2
Arkitektrådgivning

GLØDELAMPEN HERLEV
Med en terrasseret bebyggelse og indbydende
uderum skaber vi variation og identitet i den nye
bydel, så den tiltrækker liv og er attraktiv - nu og
fremover.
Lejlighederne er rummelige, gennemlyste og fleksible
og passer til moderne familier, hvis sammensætning
kan skifte over tid - de små børn har man brug for
at have tæt på de voksne i alrummet, de større børn
ønsker mere privathed. Muligheden for at åbne og
lukke mere eller mindre for dele af lejligheden er
også optimal til de sammenbragte familier, hvor
antallet af børn i husholdningen varierer hen over
ugens dage.
Bebyggelsen opføres i gedigne materialer med lang
levetid, og som patinerer smukt. Byggeriet lever op
til energiklasse 2015.

Boligforeningen 3B
5.500 m2 / 59 lejligheder / 4 etageplaner
Totalrådgivning - herunder arkitekt-, ingeniør- og
landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn,
konstruktioner, el-installationer, VVS og ventilation
samt lokal afledning af regnvand.

SKEJBYVEJ DELOMRÅDE I AARHUS N
Bebyggelsen på Skejbyvej består overvejende af etageboliger samt et supermarked og er
struktureret som en etapedelt karrébebyggelse. Bebyggelsen opdeles i to hovedetaper, som
opdeles af den gennemgående ”Grønne kile”, der skærer sig i øst-vestlig retning igennem
lokalplanens tre byggefelter.
Boligbebyggelse bindes sammen af en bygningsbase med mørke mursten, der skaber et
gennemgående bånd. De overliggende facader fremstår med individuelle forskelle, så der
skabes en afveksling og diversitet i den samlede bebyggelse. Forskellighederne skabes ved
anvendelse af varierende murstenstyper, afvekslende moduleringer af vinduer og altaner
samt små frem- og tilbagerykninger i facadelinjen.
Ambitionen er at skabe et afvekslende byggeri, der samles i et genkendeligt facadeudtryk,
og som samtidigt er med til at skabe liv og miljø i bebyggelsen ved at nedbryde karrébebyggelsens latente monotoni.

Ejendomsselskabet Skejbyvej 1
ApS, Byggefirmaet Knudsgaard
AS
2016 - 2020
16.800 m2 boliger, 1.000 m2
butik
Arkitekt-, landskabsarkitekt- og
ingeniørrådgivning, projektering, fagtilsyn

SKEJBYEN AARHUS N
Skejbyen er et nyt boligområde i det nordlige Aarhus. Med nærhed til Mollerup Skov, Vejlby Risskov Hallen og en nærliggende idrætshøjskole opbygges boligområdet omkring temaet ”Motion & Idræt”. En grøn kile, der indbyder til aktivitet, binder området sammen. I området etableres blandede boligformer og
institutioner. Samtidig bevares en eksisterende idrætshal til gavn for de lokale beboere.
Projektet udføres som etapedelt byggeri i årene 2018 -2020.

A. Enggaard A/S
2018 - 2020
33.000 m2 boliger
Arkitekt-, landskabsarkitektog ingeniørrådgivning,
miljørådgivning

KLIPPEN AALBORG
På en lidt trist hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej
tæt på City Syd opføres nyt byggeri med kombineret
bolig og erhverv. Det nye byggeri bliver ca. 4.000
m2. seks etager i 25 meters højde, som kommer
til at indeholde tre liberale erhvervsmål og 53
ungdomsboliger. Der anlægges p-pladser og grønne
områder bag ved byggeriet mod nordvest.
For at sikre at byggeriet skalamæssigt forholder
sig til de omkringliggende bygninger, underdeles
facaderne i mindre enheder, som varierer i højden og
kan forskydes i forhold til hinanden. Langs Hobrovej
optrappes bebyggelsen højdemæssigt med 1-2
etager mod nordøst, så bebyggelsen både forholder
sig til den lave nabobebyggelse i villakvarteret og
til storskala bebyggelsen i City Syd.

Klippen ApS
4.000 m2 boliger og erhverv
Totalrådgivning

1A3 GODSBANEN AALBORG
Godsbanen 1A3 danner rammen om 64 store, lyse og imødekommende lejligheder.
Bygningens arkitektoniske udtryk er holdt i et rent og enkelt formsprog. Det afspejles også
i materialevalget. Med mørke teglflader, der brydes af delvist tilbagetrukne altaner, som er
foret med trælister, og dybtsiddende vinduer får bygingsvolumenet en tyngde, der signalerer eksklusivitet og giver bygningen karakter.
Bygningen står hævet op på en lys base med skiver af skiftevis hvide betonelementer og
store glaspartier. Langs den sydvestlige facade er skabt en overdækket plint foran caféen,
der vender ud mod ”Campustorvet”.

Wagner Ejendomme
2016 - 2018
6.000 m2 / 4-5 etager
Byggeledelse

1A4 GODSBANEN AALBORG
Godsbanen 1A4 benævnes også ”Trappen”, da bygningen opføres som en trappe fra 3.
til 7. etage. Det har givet mulighed for at opføre ikke mindre en fire fælles tagterrasser af
varierende størrelser og alle med sol fra syd og vest. Derudover vil hver enkelt lejlighed
have en altan.
Bygningen består af 100 lejligheder, hvoraf 88 bliver ungdomsboliger og de resterende
3-værelses beboelseslejligheder på 69-74 m2 samt to erhvervslejemål i stueetagen.
Godsbanearealets udpegning som arkitektonisk eksperimentarium og bæredygtig bydel skal afspejles i den nye bebyggelse og i udformning af de udendørs opholdsarealer.
Formsprog, materialevalg og bæredygtige løsninger bringes i spil, f.eks. integration af solceller, grønne tage og facader samt anvendelse af genbrugsmaterialer.
Nyskabende og eksperimenterende arkitektur er både formsprog, materialevalg og bæredygtige løsninger bringes i spil, f.eks. integration af solceller, grønne tage og facader samt
anvendelse af genbrugsmaterialer. ’ og kreativ genbrug af eller tilbygning til eksisterende,
bevaringsværdige bygninger. Herudover er det visionen at bygge videre på den stærke,
vifteformede struktur, som skinnerne tegner på Godsbanearealet. Skinner, lygter og andre
elementer fra områdets tid som Godsbaneareal skal genbruges og medvirke til at skabe et
byområde med identitet og historisk autenticitet.

TN Udvikling
2017 - 2019
4.000 m2/100 lejligheder i 3-7 etager
Projektopfølgning: Rambøll
Totalrådgivning inkl. arkitektrådgivning i andet regi

ARKITEKTUR LYS
Lys er vores passion.
Vi brænder for at skabe meningsfulde rammer gennem
et helhedsorienteret lysdesign, der altid har mennesket i
centrum. Vi er eksperter i at udnytte de muligheder, lyset
giver for at påvirke menneskers oplevelser og velvære.
Vores vision er at designe unikke visuelle rammer for
det gode liv. Derfor skaber vi visionære løsninger på
komplekse lysudfordringer. Vi tror på, vi kan udnytte de
muligheder, lyset giver, for at påvirke menneskers trivsel,
og vi tager altid udgangspunkt i den konkrete kontekst,
når vi skaber bæredygtigt lysdesign.
Bæredygtige løsninger er hjørnestenen i vores tilgang til
et helhedsorienteret design.
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ARKITEKTUR RENOVERING
Rambøll har den nødvendige tværfaglige ekspertise til at gennemføre bæredygtig renovering og ombygning af enhver art
og størrelse.
Vi har bidraget til renoveringsprojekter inden for alle bygningskategorier fra boliger, erhverv, institutioner, idrætsfaciliteter til historiske og fredede bygninger. Vi er med hele vejen
gennem projektet. Fra den første idé, de indledende forundersøgelser og behovsanalyser til den daglige drift er genetableret.
Vi lægger vægt på, at resultatet af vores rådgivning er helhedsorienterede, bæredygtige løsninger med optimalt samspil mellem teknik, æstetik, funktion, miljø og økonomi - og
giver markant forbedrede rammer for brugerne.

GADEKÆRVEJ VALBY
Gadekærvej i Valby har gennemført en række nødvendige genopretnings- og
moderniseringsarbejder. For at fremtidssikre afdelingen udviklede vi en helhedsplan, hvor vi
gennemgik en række tiltag, der øgede tilgængeligheden, renoverede bygninger og friarealer
og samtidig udviklede attraktive og velfungerende bomiljøer, som satte gode rammer for
fællesskab og oplevelse, styrkede netværket og øgede bæredygtigheden.
Sideløbende med renoveringen er der gennemført et kunstprojekt i samarbejde mellem
Rambøll, beboerne og kunstneren Morten Søndergård - Drømmegavlen, der både har
modtaget Forskønnelsens Diplom 2015 og den internationale lyspris IALD. Gavlen er dermed
både blevet et selvstændigt kunstværk og samtidig en del af den renovering, der blandt
andet har haft til formål at løfte det arkitektoniske udtryk på Gadekærvej.

Domea
2013 - 2017
Arkitekt, ingeniør og landskab

GYLDENRISPARKEN KØBENHAVN
Med en omfattende renovering af den almene bebyggelse Gyldenrisparken styrkede vi de
eksisterende kvaliteter og fremtidssikrede bebyggelsen med nye funktioner og arkitektoniske elementer. Fiberbeton med struktur, facadeforskydninger, solskærme ved altaner,
træbeklædte trappetårne og overdækkede indgangspartier varierer bebyggelsens ensformige præg uden at gøre op med elementbyggeriets oprindelige udtryk. Ekstra isolering sparer på varmeregningen, mens etableringen af store gennemlyste altaner forøger
bokvaliteten væsentligt.
Renoveringen omfattede også lejlighedssammenlægninger og en gennemgribende fornyelse af de grønne rum mellem blokkene. Samtidig omdannede vi et tidligere plejehjem
til fritidshjem og opførte tidssvarende plejeboliger samt en ny bæredygtig daginstitution
i bebyggelsen.

Lejerbo
2005 - 2013
34.000 m2
Totalrådgivning,
brugerinddragelse,
projektering, mm.

SORTEMOSEN HERLEV
Sortemosen, der også kaldes Cowboybyen pga. de karakteristiske træbeklædte facader
og de store verandaer, har gennemgået en omfattende genopretning. Som en vigtig del
af renoveringen har vi gennemført en inddragelsesproces med workshop og studietur for
beboerne. Under hele renoveringesforløbet har vi haft løbende dialog med byggeudvalget,
der bestod af beboere samt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Udfordringen i projektet var, at renoveringen skulle gennemføres med respekt for
bebyggelsens oprindelige vision og udtryk. Renoveringen omfattede nye badeværelser, nye
altaner, genopretning af facader, inkl. nye vinduer og døre, der sikrede en bedre isolering af
boligerne. Kældervæggene blev fugtsikret, samtidig med at kloakker og udvendigt dræn
blev renoveret. Ved ankomsten til boligerne blev der etableret helt nye indgangspartier,
skure og pergolaer.

Boligselskabet Sortemosen c/o
KAB
2012 - 2017
100 almene boliger og 21
ejerboliger
Totalrådgivning herunder
projektering og tilsyn,
beboerinddragelse.
byggeledelse

BETTY NANSENS ALLÉ 53 I OG II FREDERIKSBERG
Blokkene på Betty Nansens Allé undergår en forvandling til glæde for beboerne, naboerne
og lokalområdet generelt. Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen samt ombygning
af knap 150 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger.
Der er tale om en markant forvandling, hvor to ens og utidssvarende bygninger strippes
ned til den bærende konstruktion og bygges op igen.
Begge ejendomme, der oprindeligt er opført af Vanførefonden, er i dårlig forfatning, og
forurenet med PCB og tungmetaller. Facaden og installationer har det ikke godt men blokkene rummer dog mange kvaliteter. Der bliver derfor tale om at genopbygge bygningerne
omkring de bærende konstruktioner nærmest som et nybyggeri, og renoveringen bliver
da også finansieret som et sådant.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB
2015 - 2018 / 2016 - 2019
5.000 m2, 75 ungdoms- og
ældreboliger fordelt på 8
etageplaner / 6.000 m2, 76
botilbud og plejeboliger
Totalrådgivning, herunder alle
arkitekt-, landskabsarkitekt- og
ingeniørydelser, samt kommende fagtilsyn og byggeledelse

Projektforslag

LUNDEVÆNGET KØBENHAVN
Med beboerne i centrum arbejder vi på at fremme og forbedre det gode liv i Lundevænget.
Bebyggelsens arkitektur udstråler, fra sin opførelse, en grundlæggende venlighed og
menneskelig skala i materialer og bebyggelsesplan. Der er lys og luft omkring de præcise
gule teglbygninger med deres modernistiske vinduessætning og private altaner ud mod
de fælles grønne arealer.
Ved at balancere nutidens behov til en bolig, de byggetekniske udfordringer i Lundevænget,
samt den arkitektoniske historie og kvalitet, tilstræber vi at finde frem til en løsning, der
både respekterer de eksisterende kvaliteter og opfylder de behov, vi i dag stiller til en god
tidssvarende bolig.

fsb
2014 - 2019
475 boliger / 27.600 m2
Arkitekt-, landskabsarkitekt-,
proces (beboerinvolvering) og
ingeniørydelser, samt kommende fagtilsyn og byggeledelse

SKOLEPARKEN HILLERØD
Skoleparken skal fremtidssikres og gennemgår en omfattende renovering, så boligkvaliteten
løftes, og der skabes muligheder for fælles aktiviteter.
Helhedsplanen for renoveringen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen.
Efter ønske fra beboerne etableres altaner i alle lejligheder og stuelejligheder får forhaver.
Facader og gavle renoveres og efterisoleres med særligt fokus på at få mere dagslys i
lejlighederne. Det samlede arkitektoniske udtryk for bebyggelsen gøres tidssvarende, så
den fremstår mere attraktiv og indbydende.
Renoveringen indeholder tilgængelighedsboliger, forbedring af ventilation og indeklima,
renovering af indgangspartier og opgange samt tryghedsskabende tiltag som belysning.
Helhedsplanen indeholder også etablering af et nyt aktivitetshus samt forskønnelse af
udearealerne.

Nordsjællands Boligselskab
2013 - 2019
396 boliger samt aktivitetshus
på 355 m2
Totalrådgivning, herunder
beboerinddragelse på
udearealerne og alle
arkitekt-, landskabsarkitektog ingeniørydelser, samt
kommende fagtilsyn og
byggeledelse (integrerede
ydelser)

SØNDERVANGEN VIBY J
Bebyggelsen på Søndervangen har undergået en gennenmgribende renovering, hvor
alle lejemål er blevet opgraderet. Ved sammenlægninger og ombygninger skabes større
diversitet i boligmassen og der etableres 48 tilgængelighedsboliger. Bebyggelsen er blevet
facaderenoveret og energioptimeret ved udskiftning af vinduer, efterisolering i facaden
samt nyt tag.
Under arbejdet med helhedsplanen og den efterfølgende programmering og projektering
af projektet har beboerdemokratiet været aktiveret, så beboerne har fået en stor aktie i
det færdige projekt. Eksempelvis blev beslutningen om at etablere tilgængelighedsboliger
truffet på baggund af beboerønske om at skabe rammer for, at afdelingens ældre beboere
kan blive boende længst muligt.

ALBOA
2013 - 2014
12.500 m2 / 144 boliger
Arkitektrådgivning

TINGBJERG KØBENHAVN
Helhedsplanen for Tingbjerg er baseret på afdelingens ønske om at kunne tilbyde attraktive
boliger, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende. Byggeriet er opført i en høj
arkitektonisk kvalitet, med kvaliteter som blandt andet lysninger, vinduer og kunsteriske
gavle, der bryder det umiddelbart monotone indtryk. Der er dog generelle udfordringer
med at skabe et bedre indeklima i lejlighederne. De største udfordringer handler om mangel
på tilgængelighed og om kvalitet i boligerne.
Med en omfattende renovering har vi skabt attraktive, velfungerende boliger med godt
indeklima, tidssvarende køkkener og badeværelser. Der er etableret tilgængelighedsboliger,
som er nemme at komme ind og rundt i. Renoveringen har sikret en grøn og bæredygtig
afdeling med energivenlige løsninger.

360 boliger for fsb, 252 boliger
for SAB
2013 - 2016
Projektet er støttet af
Landsbyggefonden LBF
Totalrådgivning,
herunder projektering,
beboerinddragelse, fagtilsyn
og byggeledelse.

BRØNDBY
Renoveringen er en del af fase tre i en omfattende helhedsplan. I projektet har vi arbejdet videre
på basis af vores store engagement i de to foregående faser. Det giver et sammenhængende
løft med stor beboerinvolvering.
Renoveringen indebærer isolering af både syd- og nordfacaderne og sker bl.a. for at reducere
kulde og træk i boligerne, samt mindske energiforbruget. Selvom vinduesarealerne er øget,
bliver varmetabet langt mindre end tidligere. De nye facader er beklædt med zink, glas og
bølgeplader, og giver rækkehusene et nyt og indbydende udtryk mod Esplanaden.

Brøndby boligselskab v.
Lejerbo
2006 - 2012
15.000 m2
Totalrådgivning, beboerinddragelse, projektering, fagtilsyn

KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN FREDERICIA
Med helhedsplanerne for Sønderparken og Korskærparken i Fredericia er de eksisterende
boligområder ikke blot renoveret men videreudviklet til moderne og tidssvarende bydele.
Projektet er et eksempel på, hvordan man med helhedsplanlægning kan løfte nedslidte
boligområder til at blive bæredygtige bydele gennem en beboerdemokratisk proces. Hvert
område udgøres af 4-5 selvstændige afdelinger, som sammen og hver for sig har været
inddraget i helhedsplanens tilblivelse og udførelse.
Facaderne er blevet renoveret med tanke på, hvordan man kan skabe sammenhæng i en
meget varierede bygningsmasse. Lejlighederne er renoveret med tidssvarende installationer,
nye køkkener og badeværelser, og ca. 25 % af boligerne er ombygget til gældende
tilgængelighedskrav med elevatorer. Udover selve bygningsrenoveringen er udearealerne
i de to områder også blevet transformeret og revitaliseret.

Boligkontoret Fredericia adf.
214, 217, 307, 310, 406 og 503
samt Bolig.nu afd. 10 og 12
2011 - 2018
156.000 m2
 rkitektrådgivning - herunder
A
projektledelse på byggefasen,
tilsyn og mangelhåndtering.

SPROTOFTEN NYBORG
Helhedsplanen for Sprotoftens afdeling 1-5 omfattede en totalrenovering af afdelingerne,
samt af udearealer i en stor parkbebyggelse fra 1950’erne. Generelt blev eksisterende
lejemål opgraderet. Sammenlægninger og ombygninger af lejligheder har medført en
større diversitet i boligudbuddet. Dertil blev der også etableret 18 nye tagboliger samt et
aktivitets- og kvarterhus.

Andelsboligforeningen
Sprotoften
2008 - 2015
30.000 m2
Arkitektrådgivning,
totalrådgivning,
bygherrerådgivning

FYRKILDEVEJ AALBORG
Nyt og gammelt forenes, når 420 almene boliger på Fyrkildevej i Aalborg Øst skal renoveres.
Det nuværende noget ensformige blokbyggeri ændres til forskellige boligtyper – side om
side og oven på hinanden og med helt nye facader.
Renoveringen er en del af en stor helhedsplan for Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej,
hvor Fyrkildevej er tredje og sidste del.
Boligerne renoveres med nye facader, køkkener, badeværelser, installationer, gulve og
ventilation samt ændring af indretning og uderealer.

Himmerland Boligforening
2017 - 2020
38.000 m2/420 boliger - 32
blokke + kælder
Byggeledelse

ARKITEKTUR SUNDHED & PLEJE
Rambølls arkitektteam har været med til at udvikle en lang
række projekter inden for sundheds- og plejesektoren. Når vi
udvikler projekter, lægger vi vægt på, at arkitekturen bidrager
til øget livskvalitet for personale, patienter og beboere. Vi har
udviklet mange forskellige projekter med mange forskellige
brugergrupper: Fra fysisk og psykisk handicappede til ældre
borgere med aldersrelaterede vanskeligheder som demens,
nedsat førlighed og øget plejebehov.
Vi arbejder både med at udvikle gode arkitektoniske løsninger, og samtidig har vi oparbejdet mange års erfaringer som
bygherrerådgiver for en række kommuner, som eksempelvis
ønsker at fremtidssikre kommunens social- og plejetilbud.

TANDREGULERINGSKLINIK VIBY
Ny tandreguleringsklinik, der samler to eksisterende klinikker med hver deres identitet i ét hus.
Tandreguleringsklinikken specialiserer sig i tandregulering af børn og unge mellem 6 - 18
år samt kirurgiske indgreb. Klinikken skal kunne rumme 150 - 200 daglige konsultationer
samt specialtandlæger, klinikassistenter og tandteknikere. Det stiller krav til bygningen,
der både skal forene de to individuelle klinikker og rumme funktioner tilegnet et velfungerende patientflow, personalefunktioner, røntgenafdeling, klinikker til tre klinikteams, sterilisation, samtalerum, venteområder, kontorfaciliteter og tekniske installationer. Dertil skal
klinikken indrettes, så speciallæger let har mulighed for at samarbejde og videndele på
tværs af klinikstolene.

2017 - 2019
1.400 m2
Arkitektrådgivning, landskab,
ingeniørrådgivning - Integreret
Design

VED KIRKEN - 28 HANDICAPBOLIGER MÅRSLET
Et moderne og langtidsholdbart bud på et trygt hjem for 28 beboere, som også er en god
arbejdsplads for personalet og et harmonisk bidrag til miljøet ”Ved Kirken” i Mårslet.
Målet har været at skabe en funktionel og indbydende bebyggelse, hvor aspekter som
hjemlighed, privatliv og fællesskab har haft et særligt fokus. Gode dagslysforhold, fleksibilitet i boligen samt god kontakt mellem inde- og uderum har også haft stor betydning for
projektet. Resultatet er en tidløs og enkel arkitektur med en klar identitet og en markant
genkendelighed.

2016 2.700 m2
Totalrådgivning

SUNDHEDSHUS
HURUP OG PANDRUP

Som et led i sikringen af en bæredygtig praksisstruktur,
og som en del af planerne om rekruttering og
fastholdelse af læger i Region Nordjylland samles
4-5 lægepraksisser. Et sundhedshus i Hurup og
et i Pandrup. Husene rummer lægeklinikker med
behandlerrum, en række fælles faciliteter som
venteområde, laboratorium samt administration
og personalerum.
Det har været intentionen at skabe varierende
oplevelser i de ellers meget funktionelle rum. De
forskelligt disponerede facadeglaspartier skaber
både diversitet i lysindfaldene og giver sundhedshuset et markant facadeudttryk.
Byggeriet er certificeret i henhold til DGNB til sølv
og i den forbindelse LCC analyseret.

Region Nordjylland
2011 - 2013
Hurup: 1.725 m2, Pandrup: 1.640 m2
Brugerproces, projektforslag, totalrådgivning
Sundhedshus Hurup

Sundhedshus Pandrup

LUNDBYCENTER AALBORG
Plejecenteret er blevet udbygget med 62 boliger fordelt på fire boenheder. Til boligerne
knytter sig to store fællesrum, festsal og diverse servicefunktioner. De to fællesrum ligger i
hver sin fløj, men er bundet sammen af en bred gang, der udgør husets midterakse. Herfra
er der forbindelse til alle boenheder.
Alle boliger indeholder egen stue med køkken, entré, soveværelse og badeværelse. Boligerne
i stueplan har adgang til en privat terrasse i forlængelse af deres stue, og boligerne på 1.
sal er forsynet med en fransk altan, der trækker lys og luft ind i boligen.
Det arkitektoniske motiv tager udgangspunkt i traditionelle gavlhuse placeret side om side.
Gavlmotivet er identitetsgivende for bebyggelsen. Lundbyescentret fremstår som en række
individuelle huse med en stærk karaktermæssig samhørighed.

Aalborg Kommune
2011 - 2013
4.950 m2 / 62 nye boliger og 5
eksisterende boliger
Arkitektrådgivning

DET NYE RISE PLEJEHJEM RISE
Rise Plejehjem drives efter plejefilosofien Eden, som handler om at bekæmpe det, der kaldes
de tre plager: Ensomhed, Kedsomhed og Hjælpeløshed. Plejehjemmet består af 84 boliger,
der samles i syv store bofællesskaber. Med inspiration hentet fra en firlænget gård har alle
bofællesskaberne forskellige navne: Elmegården, Lindegården, Solsikkegården, Rosengården,
Bøgegården, Egegården og Æblegården. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring
et indre gårdrum, der er indrettet og udformet til at stimulere de basale sanser. Her har
beboerne mulighed for at eksperimentere med drivhus, dyrehold eller en lille krydderurte-/
blomsterhave eller blot nyde aktiviteterne indefra.
Samtlige plejeboliger indeholder stue, soveværelse, bad og kombineret køkken/entré og
har direkte udgang til overdækket terrasse.

Aabenraa Kommune, Domea
2011 - 2013
6.335 m2 / 84 boliger og 1.500
m2 serviceareal
Totalrådgivning

MÅGEBO OG SVANELY BRØNDBY STRAND
Svanely er et bosted for sindslidende med otte attraktive boliger på ca. 55 m2. Boligerne
er indrettet med toilet, bad, spise-, sove- og opholdszone samt med ovenlys og vinduer,
som kan afskærmes efter behov. Til hver bolig hører endvidere en privat terrasse uden
generende indblik fra naboerne. Svanely indeholder også et mindre service- og fællesareal.
Mågebo er seks plejeboliger på 100 m2 hver. Boligerne er indrettet med vægt på godt
dagslys og sammenhæng. Stue og køkken ligger øst-vestvendt i forlængelse af hinanden
og danner et gennemlyst rum. Boligerne har høje glaspartier og ovenlys, og er opført i
lette materialer. Fra boligen er der niveaufri adgang til udearealerne, hvor der er terrasse
og gårdhave med tilhørende skur.

PAB afdeling 8 v.
Fællesadministrationen af 2009
2010 - 2012
460 m2 og 600 m2
Totalrådgivning, arkitektrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn

GYLDENRISPARKEN KØBENHAVN
Plejecenteret Gyldenrisparken rummer 81 plejeboliger og tilhørende serviceareal. I sammenhæng
med en daginstitution er der skabt en serie grønne og beskyttende gårdrum, hvor brugere
kan mødes på tværs af alder og tilhørsforhold.
Plejecenterets transparente udformning skaber en gennemgående visuel kontakt på tværs
af hele bygningen. Hver bo-enhed består af 16 boliger, der er disponeret omkring et centralt
placeret fællesrum med køkken og to overdækkede terrasser. Hver bolig har et rummeligt
opholdsrum med køkkenmulighed. Mellem stue og soveværelse er der to store skydepartier,
der muliggør forskellige rumlige sammenhænge og kan gøre boligen visuelt større.
Rambølls arkitekter vandt 1. præmie sammen med Vandkunsten og Wissenberg.

Lejerbo
2005 - 2011
7.000 m2
Arkitektrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, projektering,
tilsyn

ARKITEKTUR KULTUR & FRITID
Rambøll har designet en række bygninger beregnet til
kultur- og fritidsaktiviteter lige fra koncertsale over biografer til sportshaller og multifunktionelle bygninger, som
rummer flere formål på én gang. Det stiller særlige krav
til arkitektur, lys, akustik, ventilation mv. Vi har eksperter
inden for alle arkitektur- og ingeniørdiscipliner i Rambøll.
Derfor kan vi varetage hele designprocessen og alle projektfaser og dermed skabe den bedste helhedsløsning.
Dialog er en vigtig metode, når vi udvikler rammerne for
kultur- og fritidslivet. Derfor ser vi altid på brugerne og
bygherrens behov, og vi er vant til at indgå i intensive arbejdsprocesser med personalegrupper, styregrupper mv.

Vores funktion handler dermed ikke alene om at designe
bygningerne. Det handler i lige så høj grad om at kunne
lytte, kommunikere, dokumentere og transformere brugeres ønsker og visioner over i det konkrete byggeprojekt
samtidig med, at vi implementerer innovative løsninger,
god byggeskik og fornuftig anlægsøkonomi i projektet.

SALLING ROOFTOP AARHUS
Projektet udspringer fra idéen om at udnytte
byens tag og skabe en unik, intens og uhøjtidlig
oplevelse for alle interesserede. I dette projekt
inddrages tagfladen på Salling stormagasin. Salling ligger meget centralt i Aarhus midtby, og fra
taget er der en 360 graders udsigt over byens horisontlinje.
Intentionen har været at skabe en rustik og urban bypark i højden. Som de fleste af byens store
tage, der ikke oprindeligt er tænkt som offentligt tilgængelige områder, er tagfladen på Salling
præget af tekniske installationer og komplekse,
sammenbyggede tagformer og strukturer. Disse
tagformer og taghøjder bliver en medspiller i projektet og mellem de eksisterende volumener og
tekniske anlæg skabes en række oplevelses- og
opholdsrum med fokus på kultur, leg og afslapning med enestående udsigt.

Dansk Supermarked Group
2016 - 2017
2.000 m2
Arkitektrådgivning, konstruktioner, energi, brand

Vinder af Aarhus Kommunes arkitekturpris 2018
for godt og smukt byggeri.

TROMMEN HØRSHOLM
2017 blev kulturhuset Trommen revitaliseret for at
skabe to fleksible sale, som kunne rumme kulturhusets
ønsker om fleksible anvendelsesmuligheder – til
musik, forestillinger og biograf. Med renoveringen
har Kulturhuset fået nyt liv og nye muligheder.
Trommen er et ikonisk kulturhus i Hørsholm, der
er tegnet af arkitekt Knud Munk og indviet i 1988.
Navnet afspejler den cylinderformede bygning,
som danner rammen om scenerummet, der består
af Lilletrommen og Stortrommen.
Den nye indretning opfylder kravene til fleksibilitet og
foranderlighed, bæredygtighed og tilgængelighed.
Til de forskellige bygningsdele er anvendt materialer,
der sikrer en god æstetisk oplevelse, med teknisk
ukomplicerede løsninger, stor slidstyrke og smuk
patinering.

Center for Kultur og Fritid, Hørsholm
2015 - 2017
700 m2
Totalrådgivning

BIOCITY KØGE
Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter, som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt og
bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge.
Bygningen indgår som en del af moderniseringen af Køges historiske midte, hvor den nye
”Underføring” på tværs af jernbanen, genskaber sammenhængen imellem by og havn.
Biografkomplekset er placeret helt centralt ved ”Underføringen”.
I Køge har byggeriet af biografcentret været præget af restriktioner for maxhøjde på bygninger i området, der er placeret midt i Køges historiske centrum. Derfor har det været
en designudfordring at imødekomme ønsket om plads til seks biografsale, idet byggeriet
samtidig har skulle indpasses i en bevaringsværdig urban kontekst, en restriktiv lokalplan
samt tage hensyn til markante arkæologiske fortidsminder i undergrunden.

TK Development/TL Byg
(Totalentreprenør)
2016 - 2017
4.400 m2
Arkitektur, design,
Interiørarkitektur

BORGER OG BEBOERHUS RØNDE
Med opførslen af borger- og kulturhuset i Rønde er
skabt et centralt mødested og omdrejningspunkt for
byens kulturliv. Bygningen er sammenbygget med
kulturinstitutionen, ”Hotellet”, og rummer faciliteter til
egnsteatret og diverse musik- og aftenskoler. Desuden
har bygningen fået egen café.

Bygningen er beklædt med perforerede metalplader
oplyst af LED-belysning. I facaden ud mod ankomstsiden
og Hovedgaden er ”skåret” skråt ind i bygningskroppen,
hvorved der opstår et effektfuldt ”skår”, der åbenbarer
bygningens indre liv.

Syddjurs Kommune
2014 - 2015
600 m2
Totalrådgivning

BIOCITY FIELDS KØBENHAVN S
Projektet er en tilbygning til det store Fields indkøbscenter og er udført i samme kvalitet,
arkitektur og materialeholdning. Udover en biograf rummer byggeriet en multimedieskole
med studier og fælles faciliteter. Multimedieskolen er en afdeling af Ørestad Gymnasium.
Biografen, der har 9 sale som tilsammen kan rumme 1.500 gæster, er udstyret med
laserprojektion, som er den absolut bedste teknologi inden for lyd. I foyeren er billetluger
erstattet af selvbetjeningsautomater. I forhold til energioptimering er der investeret i LEDbelysning, strømbesparende udstyr og solceller på taget.

Steen & Strøm
2015
9.100 m2
Færdigprojektering

BIOCITY NÆSTVED
Da Bio City i Næstved stod færdig i 2013 var det som Danmarks største fuldt digitale
biografcenter med 6 sale med 868 siddepladser, foyer, kiosk, lounge, toiletfaciliteter,
lager, operatørgang, kontor og personalefaciliteter. Biografen er desuden udstyret med
billetautomater, elektroniske filmposters og LED belysning.
Indretningen er stemningsfuld med sale og foyer i stærke farver og rå byggematerialer.
Biografen er designet med henblik på at skabe det optimale gæsteflow.

Nordisk Film Biografer A/S
2013
2.340 m2
Arkitektrådgivning og
projektering

SPROTOFTEN KVARTERHUS NYBORG
Sprotoften i Nyborg er en typisk parkbebyggelse, overvejende opført i 1950’erne. Som
del af en større helhedsplan for renovering af bebyggelsen indgår et fælles Aktivitets- og
kvarterhus.
Huset er disponeret med en fleksibel sal, en række disponible lokaler, køkken og café. Imellem
disse er gaden, der danner foyer i huset. Gaden kan inddrages som del af salen og indgår
som naturlig del af café-området. Udearealer er disponeret med en overdækket forplads i
forbindelse med indgangen. Der er etableret en amfiscene, som kobler sig på husets facade
i en flydende overgang til parkens græstæppe.
Huset har opnået realiseringstøtte fra Realdanias pulje ”Det gode boligliv”.

Andelsboligforeningen
Sprotoften
2008 - 2014
730 m2
Totalrådgivning,
arkitektrådgivning

SALLING ROOFTOP AALBORG
Salling Rooftop i Aalborg er 1.400 m2, og fungerer som et offentligt tilgængeligt byrum
fyldt med oplevelser for alle generationer.
Tagterrassen har plads til 550 gæster og har et væksthus med café og bar, inden- og
udendørs udkigsposter med panoramaudsigt over by og fjord, hyggelige loungeområder,
grønne arealer og ikke mindst en angstprovokerende skywalk over Algade Torv.

Dansk Supermarked Group
2017 - 2018
1.400 m2
Arkitektrådgivning,
konstruktioner, energi, brand
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