RAMBØLL
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LAR: REGNVANDSPARK
Som et led i klimasikring af Lundbecks bygninger
har vi udviklet en regnvandspark og en ny forplads
med nye parkeringspladser. Parken udgøres
af terrasser med beplantning, der refererer til
lægeplanter og understøtter ro og fordybelse.
Terrasserne fungerer som regnvandsbassiner ved
skybrud.
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LANDSKABSARKITEKTUR
MED MENNESKET I CENTRUM

DEN GODE
OMVEJ

LUNDBECK, VALBY

GRØNNE FÆLLESAREALER
Med en omfattende helhedsplan for udearealerne i
Farum Midtpunkt løser vi tre overordnede udfordringer:
Bebyggelsen åbnes med en gennembrydning af en
boligblok. Den er placeret ved en central ny aktivitetspark,
der skaber liv og nye muligheder. Og endelig skaber vi
bedre forbindelser i bebyggelsen med en ny havesti fra
nord til syd.

FARUM MIDTPUNKT

EN FORVANDLET
PLADS
Guldberg Byplads og Sjællandsgade
er blevet forvandlet til en oplevelsesrig
og æstetisk byplads, som tilgodeser
opholdsmuligheder og sikrer trygge
skoleveje til Guldberg Skole. Rambøll
har varetaget hele processen fra
skitseforslag til endeligt hovedprojekt
og udbudsmateriale.
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Ved åstederne har vi skabt
et byrumsprojekt, der skaber
’den gode omvej’ i byen
ved at etablere og aktivere
nogle åsteder med en række
rekreative kvaliteter. Området
bliver dermed aktiveret og
bundet bedre sammen.

ÅSTEDERNE, KOLDING

I Rambøll mener vi, at god by- og landskabsplanlægning
er et spørgsmål om værdier. Derfor skaber vi arkitektoniske
løsninger, der rummer menneskelige værdier. Det sker blandt
andet ved, at projekterne bliver til i dialog med brugerne, så
de efterfølgende kan føle sig hjemme i de omgivelser, vi har
indrettet.

KULTURENS MØDESTED
På Musiktorvet har vi skabt et uderum, der skaber
et dynamisk og mangfoldigt samspil mellem et
spillested, et kulturhus, en lokal scene, en café og et
børnekulturhus.

Det er i landskabet og byrummet, fundamentet for
forandringerne bliver skabt – om det er en plads eller en
bebyggelse, der skal have nyt liv. Samtidig skal det tænkes
sammen med de fysiske forandringer, som bygningerne og
byen ellers bliver udsat for. Med Rambøll som rådgiver, er du
sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets
start.
Landskabsarkitektur skal bidrage til at skabe grønne rammer
for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for
ophold, fællesskab og aktiviteter. Vi mener, at landskabet skal
rumme plads til alle. Landskabet skal også tilføje forbindelser
og nye elementer, der kan skabe identitet og fornyelse for et
område – om det er en plads, et byrum eller et boligområde.
Med landskabsarkitektur sætter vi mennesket i centrum og
skaber uderum for alle.
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Skt. Jørgens Sø indgår i en samlet plan for
skybrudssikring af hele København. For
at skabe en buffer for store mængder af
regnvand sænker vi vandspejlet, hvilket
åbner op for nye muligheder for ophold,
berøring med vandspejlet for den enkelte
borger og en ny rekreativ park i et åbent
rum midt i byen.
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