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MILEPÆLE I ARKITEKTUREN

50 år med bæredygtig
arkitektrådgivning i
øjenhøjde
Arkitektfirmaet RUM fejrer i år halvrundt jubilæum.
50 år i sund vækst, fra enkeltmandsvirksomhed
til landsdækkende arkitektrådgiver med fokus på
samskabelse og troen på meningsfulde processer.
■ Af Sara Tallbacka og Christine Svart

nes forskellige bidrag gør RUM til den
tegnestue, vi er. En tegnestue, der sætter
mennesket i centrum, både internt og i
forhold til vores kunder og projekter,”
fortæller Karin.

Et afgørende parameter i RUMs lange kulturarv er at møde kunder, samarbejdspartnere
og brugere i øjenhøjde.
”En værdi, der har fulgt
os fra start, er at være i
øjenhøjde med vores relatioEn værdi, der har fulgt os fra
ner. At skabe et ligeværdigt
start, er at være i øjenhøjde
fundament, der gælder
gennem hele processen,
med vores relationer. At skabe
uanset opgavens størrelse,”
et ligeværdigt fundament
fortæller Karin Elbek, der
for hele processen, uanset
sammen med Anders Johanopgavens størrelse.
sen og Claus Jensen udgør
partnerkredsen hos RUM.
Partner Karin Elbek, RUM as

Mennesket i centrum
Ligeværdighed, en flad struktur og plads
til forskellighed er nogle af hjørnestenene
i RUMs virksomhedskultur. Kulturen har
været bærende for firmaets udvikling og
afspejler sig i tætte samarbejdsrelationer og
nærværende rådgivning.
”Vores kultur bygger på rummelighed,
diversitet og respekt for den enkeltes faglige
og menneskelige egenskaber. Vi vægter både
individet og fællesskabet højt. Medarbejder-

OM RUM
Virksomheden blev grundlagt af Vagn
Møller Albertsen i 1970. RUM beskæftiger i dag omkring 50 medarbejdere og
har kontorer i Horsens og København.
Tegnestuen drives af partnerne Anders
Johansen, Karin Elbek og Claus Jensen,
en professionel bestyrelse samt en tværfaglig medarbejderstab, der dækker en
bred palet af rådgivningsydelser.
RUM brænder for at skabe arkitektur, der
gør en forskel, bl.a. med udgangspunkt i
en dybt forankret bæredygtighedskultur,
nærværende og indlevende rådgivning
samt meningsfulde processer.
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Arkitektur som samfundsopgave
For RUM er arkitektur ikke kun form og
facade. Det er i høj grad også funktion. Karin
Elbek peger uddybende på, hvor vigtig en
samfundsopgave faget har.
”Den måde, vi som arkitekter omfavner
opgaver, kan have en kæmpe betydning for
brugen af byggeriet og den drift, som bygherrer eller ejere står med i mange år efterfølgende. Der har vi en vigtig samfundsopgave, der lægger sig over den formmæssige
æstetik. RUM har ingen projekter, der bare
ser ud. De kan noget, de gør noget!” pointerer Karin og understreger RUMs målsætning
om at gøre en forskel som arkitektrådgiver:”Arkitektur skal gøre en positiv forskel,
både i oplevelsen og i det fodaftryk, vi sætter
i verden.
Men det skal først og fremmest gøre en
forskel for brugerne. En gennemtænkt plan
får en positiv effekt. Det er vigtigt for os at
udvikle vores kompetencer og tage livtag
med tidens emner, for som dedikeret arkitektrådgiver med designværktøjer og -processer kan vi bidrage til at løse en række af
de samfundsopgaver, vi står over for,”
slutter Karin Elbek.
Læs mere på www.rum.as

ANNONCETILLÆG

Arkitektens

RUM

Jernlageret, Horsens, 2020:
70.000 m2 ny bebyggelse til
beboelse og erhverv, parkeringsanlæg samt anlæg
af havnekanal og offentlige
byrum.

Langelands Plads, Frederiksberg, 2019: Byrumsfornyelse
af central plads samt parkeringskælder i tre etager.
Grønt, indbydende byrum og
Danmarks første skybrudsplads

Sølystskolen, Silkeborg,
2015: Sammenlægning af to
byskoler i et samspil mellem
nyt og gammelt. Modtager af
Silkeborg Kommunes Arkitekturpris 2015

Rehabiliteringscenter Toften,
Kerteminde, 2018: Et visionært sundhedsbyggeri
udviklet med afsæt i helende
arkitektur og et dybt kendskab til borgerens behov.

