
 

   

I et samarbejde mellem og 

Bedre byer i fremtiden 
 
Hos Rambøll kommer I til at møde ingeniører, der hver dag arbejder på at skabe bedre byer. I 
kommer i løbet af dagen til at arbejde med, hvordan I kan gøre byggeri holdbart, sundt og 
bæredygtigt. I får mulighed for at arbejde med, hvilke krav der stilles til industrien ift. påvirkning af 
miljøet omkring dem. I kommer til at snakke med byggeriafdelingen om, hvordan man kan forbedre 
sit indeklima, og hvorfor 3D modeller af nybyggeri gør byggeprocesser langt bedre. Her tager i 
udgangspunkt i en 3D model fra jeres eget klasseværelse. Og I skal komme med bud på en 
såkaldt LAR-løsning, der kan håndtere store regnmængder på jeres egen skole. 
Hele dagen vil I blive guidet af kvinder, der er eksperter på de forskellige områder, og kan fortælle 
hvorfor de selv valgte at blive ingeniører, og hvad der motiverer dem ved deres daglige arbejde. 

 

Forberedelse 
I skal i grupper á tre: 

• Orientere jer på Rambølls hjemmeside 

• Lave en 3D-model af jeres klasseværelse, hvor alle større elementer er indtegnet -  
herunder: Vinduer og døre, placering af tavle og elevpladser samt udluftningskanaler og 
strømindgange 

• Overveje og notere, hvad I tænker, der påvirker jeres indeklima i klasseværelset. 

• Undersøge hvad LAR betyder på denne side http://www.laridanmark.dk/ 

• Se video klimatilpasning https://www.youtube.com/watch?v=7xszTAeQSTU 

• Se video om faskiner i din have https://www.youtube.com/watch?v=j6UkmSTSbzo 

• SE video om Rambøll vandeksperter https://www.youtube.com/watch?v=dhufUX0VDtA 
 

Program 
Tid Aktiviteter 

08.30-09.00 Introduktion til Rambøll 

09.00-11.00 Industrimiljø 

11.00-12.00 Indeklima og 3D 

12.00-12.30 Frokost (Rambøll giver en sandwich) 

12.30-13.30 Indeklima og 3D fortsat 

13.30-15.30 LAR løsninger 

15.30-15.45 Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 
• Tid: 12. september 2018, kl.08.30 – 15.45 

• Sted: Rambøll Viborg, Lundborgvej 16, 8800 Viborg 

• Kontaktoplysninger René F. G. Bjerregaard, mail: rgb@ramboll.dk, tlf. 5161 2153 

• Skolen skal ringe og give besked hvis I bliver forsinkede eller andet. 
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