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KULTUR- OG NATURARV
Vi bevarer og beskytter
eksisterende landskabselementer som gravhøj og
jorddige, og integrerer dem i
udviklingen.

Gravhøj - fredet

SKJOLDAGERGÅRD
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MENTAL SUNDHED
Vi sikrer gode og trygge uderum,
der opfordrer til udendørs ophold,
leg og oplevelse. Vi skaber
rammerne for en øget livskvalitet
og rekreativt brug af arealet.

Højspændingsledning
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VAND OG KLIMA
Vi bevarer nedsivning af
regnvand på de store
grønne arealer. Vi sikrer
nye mikroklimaer med
terræn og nye vandelementer, samt læ, sol og
skyggeforhold.

Lysning

Stævningsskov

Højdepunkt
i lysning
Å

NATUR OG
BEPLANTNING
Vi styrker den eksisterende natur og
dets økosystemer ved at tynde ud og
åbne op i beplantningen ved søen.
Samtidig tilføjes nye grønne tiltag på
hele arealet. Biodiversiteten er i fokus
med bl.a. vådområde, blomstereng,
gamle træer, og forskellige artssammensætninger i beplantningerne.

BYUDVIKLING

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Vi bygger bæredygtigt med CO2 neutrale materialer, genanvender byggemateriale og byggeaffald, skaber jordbalance og sikrer gode muligheder for bæredygtige energikilder så som solceller, jordvarme, elbiler, varmepumper osv.

VAND
Vi beskytter eksisterende
økosystemer omkring søen
og håndterer potentielle
regnvandskatastrofer i nye
integrerede LAR-løsninger.

LINDEGÅRDEN

EKSISTERENDE
LANDSKAB
Vi bevarer og beskytter
eksisterende økosystemer
på Lindegården ved at
tage hensyn til
disse i planlægningen.

NYE GRØNNE TILTAG
Vi sikrer en inkluderende og
bæredygtig udvikling af byen
Herslev. Vi styrker den eksisterende natur og dets økosystemer ved at tilføje nye grønne
tiltag.

VALLENSBÆK KIRKEGÅRD

GRØNNE TILTAG
Vi bevarer og styrker
den grønne diversitet, især biodiversiteten, med bl.a.
blomsterenge, “urørt”
område, krat og kvas.

VAND OG KLIMA
Vi
bevarer
nedsivning
af regnvand på de store
grønne arealer. Vi sikrer
nye mikroklimaer med terræn og vand-elementer.

VALLENSBÆK
KIRKEGÅRD

TILGÆNGELIGHED OG
KULTURARV
Vi sikrer tilgængelige og
inkluderende grønne tiltag med universelt design,
samtidig med at vi bevarer
og synliggør kirkegårdens
kulturarv.
Vi
styrker
muligheden for leg og bevægelse og sikrer plads til
fordybelse og ro.

GREVINGE PRÆSTEGÅRD

Plantemagasin
Jordvold
Stensætning

Kirkegård

Unge træer med
let underskov

GREVINGE
PRÆSTEGÅRD

Præstegård
Indkig til kirke fra
Engelstrupvej

Grevinge kirke
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Eks hegn
Have med solitærtræer og klippet græs

Indkig til kirke fra øst
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Kirkegård

Ny låge

Nyt hegn
Indkig til kirke fra
Hovedgaden/rundkørsel

Nyt hegn

Rampe

g
ved
Ho

Store træer uden
underbeplantning og
syn til kulturlandskab
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Ny låge

KULTURARV
Vi genopretter sigtelinjer
til kirken og bevarer værdifulde træer fra det oprindelige anlæg.

Sti

Entreprisegrænse
Kirke / Præstegård

Lysning
Ingen underskov

Lysning
Entreprisegrænse

Let underskov
Åben bøgeskov
Tæt skov
Tæt skov

Veteran træ

Sø
Stensætning

Sti

Store træer med
let underskov

NATUR OG
BEPLANTNING
Vi styrker den eksisterende
natur og dets økosystemer
ved at tynde ud og åbne op
i beplantningen, samtidig
med at vi tilføjer nye grønne
tiltag.

Tæt underskov

Træ fældes
Bevaringsværdigt træ
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Øvrige træer
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UDVIKLING
Vi sikrer en inkluderende og bæredygtig udvikling af Kasperskolen. Vi bevarer og genbruger mange af de eksisterende materialer, f.eks. brosten.
Vi styrker den eksisterende struktur i udvalgte nedslag med stor fokus på
tilgængelighed, leg og læring for børn med særlige behov.
Cykelstativer (OJ)

UDERUM OG
UDDANNELSE
Vi sikrer trygge og attraktive uderum. Uderummene har stor diversitet i form, udtryk
og brug, og tilgodeser tilgængelighed, leg og
læring for alle i denne særlige målgruppe.
Sti m

VAND OG KLIMA
Vi foreslår at håndtere potentielle regnvandskatastrofer
i nye integrerede LAR-løsninger, som også kan bruges
aktivt til leg og læring i skolegården.
P-pladser

KASPERSKOLEN

KASPERSKOLEN

BEPLANTNING OG
BIODIVERSITET
Vi sikrer robuste, attraktive og grønne uderum
med plads til aktivitet, fordybelse og biodiversitet. Træer, bede, uklippet græs og vand skaber
stor diversitet for både mennesker og dyr.

INFRASTRUKTUR
Vi styrker de grønne forbindelser og adgangsveje mellem byens
forskellige institutioner og vigtigste
funktioner, og tydeliggør en differentiering mellem områder for forskellige trafikanter i gademiljøet.

DAMME-ASKEBY

MENTAL SUNDHED OG
UDDANNELSE
Vi sikrer plads og mulighed
for interaktion på tværs af alder og sociale skel. Vi sikrer
åben adgang for alle borgere
og gode muligheder for leg og
bevægelse, samt trygge og
tilgængelige læringsmiljøer.

DAMME-ASKEBY

OMRÅDEFORNYELSE
Vi styrker byens identitet som kulturarvsmiljø og
bevarer det gamle mejeri med ny status. Samlingspunkter og forbindelser får et landskabsarkitektonisk løft i udvalgte nedslag, som skaber kvalitet og
styrker det generelle udtryk i byen.

Dagli’ Brugsen
Højbed med sidekant
Højbed med sidekant
2 minus 1 vej

Regnbed

BEPLANTNING OG UDERUM
Vi sikrer en inkluderende og bæredygtig udvikling af Damme-Askeby, hvor der er en tydelig
overgang mellem det åbne landskab og byen.
De rummelige kvaliteter i gademiljøet styrkes
af begrønning, nye funktioner i belægningen,
samt grønne stiforbindelser, der kommer både
borgere og naturen til gode.

Det Gamle
Mejeri

Vandrende

Ny gennemgang

VAND OG KLIMA
Vi håndterer potentielle
regnvandskatastrofer i nye integrerede
LAR-løsninger, så som
regnbed og synlige
vandrender. Disse
installationer vil også
være attraktive at opholde sig ved for både
borgere, insekter og
dyr.

JENS NIELSENS GÅRD

BEPLANTNING OG
UDERUM
Vi sikrer attraktive og
grønne uderum med plads
til aktivitet, fordybelse og
biodiversitet. Dyrkningshaver, træer, bede og vand
skaber stor diversitet for
både mennesker og dyr.
JENS NIELSENS
GÅRD

VAND OG KLIMA
Vi håndterer potentielle regnvandskatastrofer i nye integrerede LAR-løsninger, så som
grønne tage, åbne vandrender, faskiner og
regnbede. Løsningerne bidrager til vandhåndtering, klimasikring, øget biodiversitet og
livskvalitet for brugerne af uderummene.

BÆREDYGTIGT BYUDVIKLING
Vi sikrer en inkluderende og bæredygtig udvikling af byen Rødovre. Vi styrker den sociale og mentale sundhed ved at sørge for åben adgang for alle
borgere. Vi styrker og giver mulighed for interaktion på tværs af alder og
sociale skel, samt sørger for elementer der opfordrer til leg og bevægelse.

TOFTEHAVEN
BEPLANTNING
Vi sikrer attraktive og
grønne uderum, med
plads til aktivitet, fordybelse og biodiversitet.
Dyrkningshaver, grønne
tage, træer, staudebede
og uklippet græs skaber
stor diversitet for både
mennesker og dyr.

Uklippet græs

Dyrkningshave
Rist over
åben vandrende

Niveaufri adgang

Ophold

Pergola og ophold
TOFTEHAVEN

Åben vandrende
Åben vandrende

Grønt tag

UDERUM OG TILGÆNGELIGHED
Vi sikrer en inkluderende og bæredygtig udvikling
af Toftehaven. Med et universelt design skaber vi
uderum med stor diversitet, som er tilgængelige
for alle, og hvor der er plads til både ophold og
bevægelse.

Regnvandsbed

Bassin

Tæt beplantning
Bassin

VAND OG KLIMA
Vi håndterer potentielle regnvandskatastrofer i
nye integrerede LAR-løsninger, så som grønne
tage, åbne vandrender, faskiner og regnbede.
Løsningerne bidrager til vandhåndtering, klimasikring, øget biodiversitet og livskvalitet for
brugerne af uderummene.

KARA

KARA / NOVEREN

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Vi bygger bæredygtigt, skaber
jordbalance og foreslår nordisk
granit som belægning. Vi sikrer
store og dokumenterede besparelser på energi- og vandforbrug i
anlægget.

VAND
Vi håndterer potentielle regnvandskatastrofer i nye integrerede LAR-løsninger. Vi er pionerer på tekniske
løsninger med overløb og regnvandsbassiner, hvor
genanvendelse af regnvandet bruges til
køleprocessor af anlæg.

