Anlæg:
Klimatilpasning og LAR løsninger
Trafiksanering
By- og gårdrum
Byggemodninger
Jord- og gravearbejder

– Vækst med omtanke

Ordentlighed,
faglighed
og omtanke
er bærende værdier for
Anlægsgartner Gottlieb.
Både når det handler
om natur, projektstyring
og når det handler om
arbejdsmiljøet.

Vi udfører alle typer entrepriseog anlægsopgaver, som både
hoved-, total eller fagentreprenør,
hvad enten det er små eller
store opgaver.

Høj kvalitet i alle opgaver
Kvalificeret rådgivning af
fagfolk og specialister
Klimasikre løsninger
Grønt aftryk
Samarbejde og dialog
Kvalitetssikring og
grundig dokumentation

Dedikerede fagfolk og specialister
løser opgaverne i fællesskab
–både over og under jorden
Anlægsgartner Gottlieb består af engagerede fagfolk inden for anlæg og kloakering. Vi kan derfor
tilbyde vores kunder troværdig samarbejdspartner,
som kan løse den samlede opgaveportefølje. Når
anlægsopgaven er løst, kan vi efterfølgende hjælpe med pleje og vedligehold.
Vi består af faguddannede anlægsgartnere,
rørlæggere, regnvandskonsulenter, jordbrugsteknologer, ingeniører, landmålere og entreprenørmekanikere. Vi er autoriseret kloakmester
og medlem af Danske Kloakmestre, samt Dansk
Industri.
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Kvalitetsledelse –
tryghed for vores kunder

Med et grundigt forarbejde sikres vore kunder, at opgaverne afleveres til tiden, minimering af risiko for fejl
og overholdelse af budgettet. Alt dokumenteres både
før, under og efter udførelse af arbejdet, således at
der er tryghed og sikkerhed for arbejdets kvalitet.
Vi benytter både maskinstyring og totalstation
i vores digitale kvalitetsstyring. Inden arbejdet
påbegyndes sikres korrekt afsatte koter og koordinater i henhold til udbudsmaterialet. Og før aflevering benyttes totalstationen, hvor vore landmålere
gennemgår højde og mængder på befæstelser. Alle
beregninger afleveres i en samlet kvalitetssikringsrapport til bygherre.
Alt vores digitale kvalitetssikring på pladserne,
foregår igennem Ikontrol, som er let tilgængeligt for
vores medarbejdere i marken og for vores kunder.

For os er det helt afgørende,
at vi er en leverandør, du
kan regne med!
Vi tager altid telefonen,
og vender hurtigt tilbage
Vores fagfolk rådgiver
ud fra en ambition om at
finde en løsning, der er så
bæredygtig som muligt.
Både når det handler om
kvalitet, holdbarhed, klima
og den økonomiske ramme
Thomas Gottlieb,
Anlægsgartnermester, administrerende
direktør og stifter

Der er altid fokus på
en konstruktiv dialog
og samarbejde mellem
bygherre og rådgivere.
Kontakt os i dag for en
dialog her:
+45 46 41 44 42
mail@gartnergottlieb.dk

Fokus på det sunde
arbejdsmiljø
Anlægsgartner Gottlieb har fokus på et godt og sikkert
arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
Vi har vores egne uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring fra branchen, som varetager vores
sikkerhedskoordinering. De forestår arbejdet med
AMK-B på opgaver, hvor PSS (Plan for Sikkerhed og
Sundhed) er en del af opgavebeskrivelsen. Hvor der
ikke er en PSS, hjælper vi også med udarbejdelsen
af denne. Vores arbejdsmiljøkoordinator fører
regelmæssige tilsyn på alle vores pladser.
Efteruddannelse og ny faglig viden er også en fast del
af hverdagen hos vores medarbejdere.
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Vi sætter ambitionerne
om bæredygtighed højt
Bæredygtighed og vækst er for os to sider af samme sag. Det handler
både om hele tiden at have nysgerrighed og indsigt til at skabe innovation, både for mere klimavenlige løsninger i arbejdsprocesserne, at
anvende nye og mere bæredygtige produkter, men også en ansvarlig
tilgang til trivsel og sundhed både for medarbejderne på pladsen og de
mennesker, der senere skal bruge området.
Anlægsgartner Gottlieb A/S er en kompetent virksomhed som medspiller
inden for nicherne regnvandshåndtering, stormflods-og højvandssikring. Vi agerer samarbejdspartner med rådgiver og bygherre for at
skabe de bedste rammevilkår for en ansvarlig økonomisk vækst skabt
på bæredygtige og klimavenlige løsninger.
Vores erfaring er, at et stærkt fællesskab af fagfolk med daglig kommunikation og samarbejde på tværs af vores afdelinger giver de bedste
vækstbetingelser for effektivitet. Det betyder, at vores kunder kan regne
med, at der er et aktivt samspil imellem vores faggrupper, fra anlægsgartner til landmåler og kloakmester.

Vi skal passe på vores natur.
Så enkelt er det!
Som fagfolk har vi en indsigt i,
hvordan det kan gøres, og vi er
forpligtet til hele tiden at lægge
os i selen for at se nye løsninger
og muligheder.
Thomas Gottlieb,

Anlægsgartnermester, administrerende direktør og stifter

Der er konkrete handlinger bag
vores bæredygtighedsambitioner
hos Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Biodiversitet og grønne løsninger:
Skab plads til grønne oaser
Der findes mange muligheder for at skabe grønne oaser i byområder. Vores kompetente team af
fagfolk er specialiserede i at indtænke vilkår, hvor grøn vækst, træer og biodiversiteten trives.

Byens Arena

Fra parkeringsplads
til grøn bypark
Anlægsgartner Gottlieb hjalp i 2021 Gladsaxe kommune med at
anlægge ny bypark på et tidligere parkeringsareal på ca. 2.200
kvm til en samlet entreprisesum på 2.5 mio. kr. Der blev plantet træer og urter, som med kombination af blomster og flotte
frøstande giver et naturnært udtryk hele året. Der blev plantet i
grus, og de valgte planter er tørketolerante. Planterne og gruset
vil sammen tiltrække insekter for føde og levesteder, og derfor
være en håndsrækning til vores biodiversitet udover at være et
grønt åndehul i byen, hvor der er plads til motionister, legende
børn og borgere, der blot søger ro og pause.
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Skybrudssikring
og renovering af
skolegård på
Frederiksberg
Renoveringen af skolegården indeholder et integreret
koncept for funktionalitet samt regnvandshåndtering ved
at gruppere forskellige funktioner og samle dem i øer.
Der blev plads til leg, bedre oversigt imellem elever og
klassekammerater og det karakteristiske areal med store smukke træer, blev bevaret. Boldbanen skal udover
boldspil anvendes til lokal forsinkelse af regnvand.
Regnvandsbassinet er etableret som et sænket underjordisk anlæg med plads til 85m3 regnvand. Boldbanen
er sænket i forhold til det omkringliggende terræn,
hvilket skaber volumen til 30m3 regnvand.
Derudover er der etableret legeplads, etableret
belægninger i form af asfalt, fliser, og herregårdssten,
og etableret støttemur af robiniesveller, samt anlagt
kunstgræsbaner.

Adresse: Ny Hollænderskolen
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Rådgiver: Rambøll og Lars Knudsen, Enregis
Årstal: 2019-2020
Entreprisesum: DKK 3,3 mio.

LAR og Skybrudssikring:

Løsninger, der
peger frem i tiden
Klimaet forandrer sig og nedbørsmængderne
stiger. Det stiller nye krav til bygge- og anlægsbranchen. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har
vi solid erfaring inden for lokal afledning af
regnvand og skybrudssikring.
Vores regnvandskonsulenter rådgiver inden for
løsninger, der forsinker vandet på overfladerne
med grøfter, regnvandsbede og vådområder med
særlig beplantning, der opsuger regnvandet,
så kloaknettet ikke oversvømmes ved kraftige
regnskyl. Dernæst sikrer vi kloaknettet under
jorden med langtidsholdbare løsninger med let
vedligehold.

Parkeringspladser,
der opmagasinerer og
afleder regnvandet
Etablering af to nye parkeringspladser med Rockflow
batts hos Rockwool A/S, samt etablering af støttemur og
klargøring til opsætning af el-ladestander til el-biler.
Anlægsgartner Gottlieb varetog desuden sikkerhedskoordineringsopgaven.
Adresse: Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene
Bygherre: ROCKWOOL international A/S
Projekterende arkitekt: Vandkunsten A/S
Årstal: 2020
Entreprisesum: DKK 2.4 mio.

Søborg Torv
– En grøn oase
i hjertet af byen
Forskønnelse, ombygning og renovering af bytorv.

Adresse: Søborg Torv, 2860 Søborg
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Landskabsarkitekt og rådgiver: Gladsaxe kommune.
Årstal: 2019
Entreprisesum: DKK 5 mio.

Som hovedentreprenør tilbyder Anlægsgartner
Gottlieb A/S, at vi samler arbejdet fra forskellige faggrupper, såsom tømrer, elektriker,
murer, tagdækker og VVS.
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Skoler og legepladser

– Naturlige anlæg, hvor børn gerne vil lege
Legepladser, skoler og aktivitetspladser stiller høje krav til både sikkerhed og kreativitet. Her tilstræber vi
at skabe faciliteter, der kan bruges hele året. Det underjordiske arbejde med kloakering sikrer, at området
holdes tørt og brugbart – også i sæsoner med høj nedbør. I anlægget skal der både være plads til det
legesyge barn og et sikkert underlag at falde på, når der trænes og hoppes i nye højder.

Musiconstien

Byrum med plads til bevægelse
– gangstier og aktivitetsområder
Hos Musicon i Roskilde er der i dag opstået en ny og pulserende bydel. Her er der plads til masser af kreativitet
og leg i boligernes omkringliggende anlæg. Og med en
kombination af bolig, erhverv og kultur- og uddannelsesinstitutioner er der mange behov at tilgodese.

Bygherre: Roskilde Kommune
Landskabsarkitekt: Schønherr A/S
Rådgiver: Schønherr A/S
Årstal: 2018
Entreprisesum: DKK 4 mio.

Projektbeskrivelse:
Musiconstien med aktiviteter på parkarealer i forbindelse
med et stiforløb ved Roskildes Rådhus. Stien forbedrer
forbindelsen mellem stationen og den gamle bymidte
med Musiconområdet, og styrker lokalt med plads til
aktiviteter ved boliger og klubber, ophold, passage og
forskønnelse af området.
Entreprisen starter i krydset ved Gormsvej og Thyrasvej
nær Roskilde Station. Og slutter ved krydset til Søndre
Ringvej og Rabalderstræde, adgangsvejen til Musiconområdet. Stien er med integrerende nye terrænarbejder
til bl.a. cykelbaner og multibaner med nye belægninger.
Der er lavet 2 bede med filtermuld til håndtering af
regnvand fra området.
Derudover er der ny belysning (et lysprojekt under Lighting Metropolis), ny beplantning, nyt inventar og plads
til nye aktiviteter.

Adresse: Kirkebjerg Parkvej i Brøndby og Glostrup
Bygherre: Brøndby og Glostrup kommuner
Landskabsarkitekt og rådgiver: Niras.
Årstal: 2019-2021
Entreprisesum: 20 mio. DKK

Nye fortove,
cykelstier og nyt
afvandingssystem.
Projektbeskrivelse:
Trafiksanering af Kirkebjerg Parkvej omfatter ca. 700m anlæg
af nye fortove, cykelstier, skillerabat/P-spor, asfalt, etablering
af nyt afvandingssystem, og håndtering af forurenet jord
herunder med PCE og TCE og vinylchlorid. I alt håndteret
15.000t jord. Miljøvogn som dannede kerne for skærpet
adgang gennem slusesystem.
Anlægsgartner Gottlieb varetog sikkerhedskoordinatorarbejdet på projektet. Ingen ulykker eller arbejdsskader.
Vi havde koordineringsansvar og godt samarbejde med
8 ledningsejere, herunder Brøndby Fjernvarme, Hofor,
Radius, TDC m. Fl

Søndre Ringvej, Roskilde

Etablering af
vejkryds
Projektbeskrivelse:
Etablering af nyt vejkryds med signaler og
vejafmærkninger på Sdr. Ringvej ved Rabalderstræde og Musicon cykel-gangstien. Vejkrydset
har skabt sikkerhed for den øgede færdsel af
fodgængere og cyklister på Musiconstien. Også
for lokale beboere, den gennemkørende trafik
og adgangsforholdene til daginstitutionen på
Sdr. Ringvej 53 samt kommunens beboerhus
ved stiens udmunding i vejkrydset.

Bygherre: Roskilde Kommune
Rådgiver: Via Trafik Rådgivning A/S
Årstal: 2018
Entreprisesum: DKK 3 mio.
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Frederikssund idrætsby

En grøn plads
til bevægelse

Bygherre: Frederikssund kommune
Bygherre:
kommune
Rådgiver:
Schul Frederikssund
landskabsarkitekter
Rådgiver:
Schul
landskabsarkitekter
Årstal: 2021
Årstal: 2021DKK 5 mio.
Entreprisesum:
Entreprisesum: DKK 5 mio.

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med etablering af den nye idrætsby i
Frederikssund kommune har Anlægsgartner Gottlieb
i konsortium med Elverdal A/S forestået arbejdet
med den nye aktivitetsplads.
I anlægget er der udført bundopbygninger til alle
befæstelser, permeable belægninger, faldunderlag,
asfalt, trappeanlæg, stålkanter og in-situ støbt beton
på skrå flader. Dræning, kloakering og beplantning.

Vi har et kontinuerligt fokus
på sikkerhed.
Gennem samarbejde, dialog, nudging og tydelige retningslinier, har vi skabt en kultur,
hvor vi hjælper hinanden med at fastholde
opmærksomheden på et sikkert og trygt
arbejdsmiljø.
Christina E. Bay,
Salgs- og sikkerhedsansvarlig AMK

Trafiksanering
og infrastruktur
Sikkerhed er en høj prioritet, både på Anlægsgartner Gottliebs
byggepladser og når vi forlader området.
Vi har lang erfaring i sanering af trafikale områder og hjælpe
med at etablere nye og sikre rammer for infrastruktur. Vi har
også ekspertise i bortskaffelse af forurenet jord.

Vi hjælper også med:
Kloak
Strømpeforing og punktrenovering • Omfangsdræn
Brøndrenovering • LAR-løsninger • Regn og spildevand
Skybrudssikring • Forsikringsskader • Udskilleranlæg
Spildevand i det åbne land

Pleje og vedligeholdelse
Græsslåning • Hækklipning • Plantearbejde
Naturpleje- og genopretning • Træfældning og beskæring

Scan QR-koden, og kom direkte
til vores hjemmeside

www.gartnergottlieb.dk
Stålager 1
4050 Skibby

+45 46 41 44 42
mail@gartnergottlieb.dk

