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TOTALRÅDGIVNING BASERET PÅ INNOVATION OG ERFARING 

Vi hjælper med analyser, helhedsplaner, dialogprocesser, forundersøgelser, 
screening for miljøskadelige stoffer, myndighedsbehandling, håndtering af 
skema A, B, C med Landsbyggefonden. Og vi kender alle de særlige vilkår, 
der er i spil, når vi opererer i den almene sektor.

Jeres projekt udvikles, planlægges, projekteres og udføres af visionære og 
erfarne teams under ledelse af vores Almensektorchef Britt Nemmøe. Vi er 
på forkant med og har stor viden om byggeprojekters gennemførelse, risiko-
håndtering og gode byggetekniske løsninger, som ofte udvikles i 3D-projek-
tering. I udførelsesfasen følger vores rutinerede byggeledere projektet helt 
til dørs med fokus på beboerdialog, tid, kvalitet og økonomi. 

MILJØ, ØKONOMI, SOCIALE FORHOLD

Vi arbejder helhedsorienteret med ambitiøse målsætninger til miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed. Målet er den lavest mulige CO2- 
udledning fra byggeriet forenet med det bedst mulige indeklima. Energi-
optimering af bygninger er nødvendig for at få en driftsvenlig og rentabel 
boligafdeling. Derfor arbejder vi med totaløkonomi og livstidsanalyser i ud-
viklingen jeres projekt. Bygningsdesignet understøtter LAR (Lokal Afledning 
af Regnvand) og LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand).

RUBOW arkitekter er DS/EN ISO14001-certificeret i miljøledelse, flere af os er 
uddannet i DGNB-certificeringsordningen og vores bæredygtighedschef, 
Tanja Jordan, har en international Master in Energy and Green Architecture 
(MEGA).

GOD ARKITEKTUR GIVER LIVSKVALITET! 

Arkitektonisk kvalitet skaber øget værdi i det samlede byggeri. Også i jeres 
projekt er både kvalitet og nyskabelse mulig – selv når budgettet er be-
grænset. I får stærke rum om fællesskabet og livet i boligen - med fokus på 
indeklima, sunde materialer og dagslys. 

Vi skaber sammenhæng - både mellem by og bebyggelse, mellem det pri-
vate i boligen og det offentlige fællesskab og mellem inde og ude. Bebyg-
gelsen er tryg at færdes i, man kan præge sin egen bolig, rummene taler til 
sanserne og understøtter det gode liv.

VIDEN OG KOMPETENCER BÆREDYGTIGHED

LIVSKVALITET

EGEDALS-
VÆNGE 
Når ny
isolerings-
tykkelse 
skaber 
dybere 
karme, og 
rednings-
åbningen 
udformes 
med iden-
titet og 
særkende: 
Et nyt rum 
i facaden 
- og mere 
værdi i 
boligen

EN ERFAREN TEGNESTUE, DER SKABER NY OG BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 

RUBOW arkitekter skaber smuk og funktionel arkitektur, som er bæredygtig 
og sætter mennesket i centrum. Vi hjælper, når potentialet i jeres – nye eller 
eksisterende - bebyggelse skal udfoldes, og sammen med jer skaber vi ny 
værdi for både beboeren, fællesskabet og boligområdet.  

Vi udvikler almene projekter i hele landet sammen med bl.a. DAB, 3B, 
Domea, Lejerbo, AAB, BO-VEST, fsb, KAB, Brøndbyparken, Boligkontoret 
Danmark, Al2 Bolig og Boligforeningen Ringgården.

HVEM ER RUBOW?

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER I SEEST - Med social bæredygtighed som drivkraft er 
projektet bygget op omkring det nære naboskab og livet mellem husene

RUBOW arkitekter
Skt. Annæ Passage
Bredgade 25X
1260 København K 

Lars Bo Lindblad
Partner, direktør, arkitekt maa, mba
2616 1610
lbl@rubowarkitekter.dk

Britt Nemmøe
Almensektorchef, arkitekt maa
2680 6560
bne@rubowarkitekter.dk

PLUSENERGI-BOLIGER I LISBJERG - Bebyggelsesplanen er udviklet med udgangs-
punkt i de sociale fællesskaber og energieffektive boliger - projektet er vundet i 
totalentreprisekonkurrence og under udførelse
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INDDRAGELSE GIVER MENING

Boligen og bebyggelsen er rammen om livet, og projektet skal give mening 
for beboeren. Derfor bliver jeres proces skræddersyet, og værktøjer nøje 
udvalgt og tilpasset til jeres virkelighed. Det sker i tæt samarbejde med 
byggeudvalget eller projektets styregruppe. Vores kampagner vækker 
beboernes nysgerrighed og inviterer til dialog. Når man har været en del af 
processen, er man også en del af det færdige resultat.

Blandt værktøjerne finder vi
• ’Dukkehus’modeller - giver beboerne indtryk af skala og muligheder
• Digitalt tilvalgskatalog - beboernes muligheder anskueliggøres online
• Workshops - hvor beboerne er med til at udvikle projektet
• Nyhedsbreve - giver beboerne klar besked om, hvad der sker og hvornår.

FREMTIDSSIKRING AF EKSISTERENDE BOLIGBEBYGGELSER

Fremtidssikring handler både om renoveringsbehov, hvor der stilles krav til 
energiforbrug, rentabilitet og levetider, og om kvalificeringen af visionen for 
fremtiden ud fra økonomiske, ressourcemæssige og sociale betragtninger. 

Grundighed og omhu i de indledende faser er godt givet ud. Det er her, 
vi afdækker projektets udfordringer, men også projektets potentialer. Her 
skaber vi den merværdi i en opgave, som kombinerer en byggeteknisk 
nødvendighed med livs- og boligforbedrende muligheder. Vi har et indgå-
ende kendskab til den danske bygningskulturarv og værdsætter kvaliteter-
ne i dem. Bebyggelsen skal i udtryk og kvalitet fremstå, som den i sin tid er 
tænkt. 

GRUNDLAGET FOR FREMTIDSSIKRING

Vi afsøger muligheder og udfordringer gennem tekniske undersøgelser, re-
gistreringer, tilstandsrapporter og forundersøgelser. De visionære, bæredyg-
tige og driftsvenlige tiltag, der fremtidssikrer bebyggelsen, står på skuldrene 
af resultaterne fra de tekniske undersøgelser. 

Når vi har en prioriteret plan for, hvor der skal sættes ind nu, om lidt og se-
nere på bygningsfysikken, kan vi vurdere støttemuligheder fra Landsbygge-
fonden fx til boligsammensætning, tilgængelighed, miljøforbedrende tiltag 
og kriminalpræventive foranstaltninger. På den baggrund kan vi udfolde en 
fysisk helhedsplan med et helhedsorienteret syn, der også sætter rammerne 
for bebyggelsens sociale sammenhængskraft. Vores helhedsplaner tager 
afsæt i bygningsdelenes tilstand – og munder ud i en vision for hele bebyg-
gelsens samlede fremtid.

FREMTIDEN ER EN FÆLLES SAG

Nye tider stiller nye krav til os som mennesker. Nye livsformer stiller nye krav til 
boligen. Nye måder at opfatte sig selv og sin rolle i samfundet og fællesska-
bet på stiller nye krav til boligbebyggelserne. Udvikling kræver mod - til at 
udfordre, gå forrest og gå i dialog.

Vi udforsker nye løsninger og nye fællesskaber i udviklings- og konkurrence-
projekter fx i Fremtidens Almene Bæredygtige Bolig og Plusenergi-boliger i 
Lisbjerg, og i samarbejde med tre boligselskaber har vi udviklet koncept for 
’Fremtidens almene storbybolig’.

Vi er nysgerrige og innovative og forholder os kritisk til den offentlige debat. 
Vi tror på den almene bolig som et fremtidigt, bæredygtigt botilbud.

AAB AFD. 38 - Beboerne blev involveret i den komende helhedsplan - med forslags-
kasser i alle opgange og beboercafeer for alle beboere, unge som ældre 

SORGENFRIVANG I - Tidligere renovering har givet byggeskader på tag og altaner. 
Vores foreløbige helhedsplan danner grundlag for støtteansøgning hos Landsbygge-
fonden 

BEBOERPROCESSER FRA NU TIL NYT

HELHEDSPLANER BYGGEPROCESSEN

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

LADEGÅRDSPARKEN - Nye altaner med farvede undersider trækker linjer til den eksi-
sterende gavlkunst - og giver en smuk oplevelse af altanerne, også nedefra

NÅR ’HJEMME’ BLIVER EN BYGGEPLADS

De færreste af os har stor tolerance over for byggeri, der foregår i måneds-
vis. Det er trættende at ’lægge hus’ til håndværkernes arbejde, til entre-
prenørmaskiner ved adgangsarealerne, til støv, støj og møg der, hvor man 
egentlig skal have sit helle. Vi kan ikke tage generne væk, og fremfor alt vil 
vi ikke lade som om, de ikke er der. Men med en nøje planlægning og en 
ordentlig information kan vi næsten altid tage brodden af generne.

• Planlægning af arbejdsgange og stram byggepladslogistik
• ’Geneplaner’ der gør gener færre og informerer om dem, der er
• Beboerinformation via ’kick off’ møder og festlige arrangementer
• Nyhedsbreve der er overskuelige og indbydende 
• Vi sigter mod minimering af genhusning

EGEDALSVÆNGE- Præfabrikation og elementmontage optimerer og smidiggør 
processen på byggepladsen - og færre gener for beboerne

SMARTERE BYGNINGER

SAMSPIL MED BYEN

SOCIALE FÆLLESAREALER

DEN FLEKSIBLE BOLIG DAGSLYS DESIGN

BRUG AREALERNE KLOGERE

BLÅ GÅRDRUM MED LAR LØSNINGER
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vi ikke lade som om, de ikke er der. Men med en nøje planlægning og en 
ordentlig information kan vi næsten altid tage brodden af generne.

• Planlægning af arbejdsgange og stram byggepladslogistik
• ’Geneplaner’ der gør gener færre og informerer om dem, der er
• Beboerinformation via ’kick off’ møder og festlige arrangementer
• Nyhedsbreve der er overskuelige og indbydende 
• Vi sigter mod minimering af genhusning
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INDDRAGELSE GIVER MENING

Boligen og bebyggelsen er rammen om livet, og projektet skal give mening 
for beboeren. Derfor bliver jeres proces skræddersyet, og værktøjer nøje 
udvalgt og tilpasset til jeres virkelighed. Det sker i tæt samarbejde med 
byggeudvalget eller projektets styregruppe. Vores kampagner vækker 
beboernes nysgerrighed og inviterer til dialog. Når man har været en del af 
processen, er man også en del af det færdige resultat.

Blandt værktøjerne finder vi
• ’Dukkehus’modeller - giver beboerne indtryk af skala og muligheder
• Digitalt tilvalgskatalog - beboernes muligheder anskueliggøres online
• Workshops - hvor beboerne er med til at udvikle projektet
• Nyhedsbreve - giver beboerne klar besked om, hvad der sker og hvornår.

FREMTIDSSIKRING AF EKSISTERENDE BOLIGBEBYGGELSER

Fremtidssikring handler både om renoveringsbehov, hvor der stilles krav til 
energiforbrug, rentabilitet og levetider, og om kvalificeringen af visionen for 
fremtiden ud fra økonomiske, ressourcemæssige og sociale betragtninger. 

Grundighed og omhu i de indledende faser er godt givet ud. Det er her, 
vi afdækker projektets udfordringer, men også projektets potentialer. Her 
skaber vi den merværdi i en opgave, som kombinerer en byggeteknisk 
nødvendighed med livs- og boligforbedrende muligheder. Vi har et indgå-
ende kendskab til den danske bygningskulturarv og værdsætter kvaliteter-
ne i dem. Bebyggelsen skal i udtryk og kvalitet fremstå, som den i sin tid er 
tænkt. 

GRUNDLAGET FOR FREMTIDSSIKRING

Vi afsøger muligheder og udfordringer gennem tekniske undersøgelser, re-
gistreringer, tilstandsrapporter og forundersøgelser. De visionære, bæredyg-
tige og driftsvenlige tiltag, der fremtidssikrer bebyggelsen, står på skuldrene 
af resultaterne fra de tekniske undersøgelser. 

Når vi har en prioriteret plan for, hvor der skal sættes ind nu, om lidt og se-
nere på bygningsfysikken, kan vi vurdere støttemuligheder fra Landsbygge-
fonden fx til boligsammensætning, tilgængelighed, miljøforbedrende tiltag 
og kriminalpræventive foranstaltninger. På den baggrund kan vi udfolde en 
fysisk helhedsplan med et helhedsorienteret syn, der også sætter rammerne 
for bebyggelsens sociale sammenhængskraft. Vores helhedsplaner tager 
afsæt i bygningsdelenes tilstand – og munder ud i en vision for hele bebyg-
gelsens samlede fremtid.

FREMTIDEN ER EN FÆLLES SAG

Nye tider stiller nye krav til os som mennesker. Nye livsformer stiller nye krav til 
boligen. Nye måder at opfatte sig selv og sin rolle i samfundet og fællesska-
bet på stiller nye krav til boligbebyggelserne. Udvikling kræver mod - til at 
udfordre, gå forrest og gå i dialog.

Vi udforsker nye løsninger og nye fællesskaber i udviklings- og konkurrence-
projekter fx i Fremtidens Almene Bæredygtige Bolig og Plusenergi-boliger i 
Lisbjerg, og i samarbejde med tre boligselskaber har vi udviklet koncept for 
’Fremtidens almene storbybolig’.

Vi er nysgerrige og innovative og forholder os kritisk til den offentlige debat. 
Vi tror på den almene bolig som et fremtidigt, bæredygtigt botilbud.

AAB AFD. 38 - Beboerne blev involveret i den komende helhedsplan - med forslags-
kasser i alle opgange og beboercafeer for alle beboere, unge som ældre 

SORGENFRIVANG I - Tidligere renovering har givet byggeskader på tag og altaner. 
Vores foreløbige helhedsplan danner grundlag for støtteansøgning hos Landsbygge-
fonden 

BEBOERPROCESSER FRA NU TIL NYT

HELHEDSPLANER BYGGEPROCESSEN

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

LADEGÅRDSPARKEN - Nye altaner med farvede undersider trækker linjer til den eksi-
sterende gavlkunst - og giver en smuk oplevelse af altanerne, også nedefra

NÅR ’HJEMME’ BLIVER EN BYGGEPLADS
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