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Projektets karakter
Projekt Rosborg Gymnasium omhandler projektering af
stålkonstruktioner samt fundamenter til Rosborg Gymnasiums 
multibane og idrætsfaciliteter, ialt 3500m2 tilbygning bestående 
af 3 squashbaner, drama- og dansesal, multihal, klatrevæg og 
omklædningsrum mm. Multihallen, på ialt 1296 m2, består bl.a. 
af 2 volleybaner, 2 hockeybaner, 1 basketbane samt 10 cirkler til 
boldlege og Rouler Derby.

AB Clausens rolle
Til projekteringen af multihallen, med 5 springgrave i tilknytning 
til stortrampoliner, kile og fasttrack, har AB Clausen projekteret 
en 50 meter lang tribune. Det udfordrende ved denne tribune 
var et krav om at konstruktionen blev udført således, at tribunen 
kunne vippe 90 grader rundt om ét punkt. Denne vipbare 
funktion muliggjorde, at konstruktionen kunne ”parkeres” lodret 

langs bygningens facadevæg når tribunen ikke blev brugt og 
vippes ned igen ved brug. Den vipbare funktion frigiver således 
plads når tribunen ikke er i brug og dermed en mulighed for at 
optimere arealet på Rosborg Gymnasiums multibane. 

Stålkonstruktionerne blev projekteret og optimeret i FEM-
Design programmet fra Strusoft. Dimensioneringen sikrede den 
bedste udnyttelse samt kravet om at RHS-profiler havde samme 
bredde og den letteste vægt. Hele konstruktionen bestod af 
mange stålsamlinger, som blev komplekst påvirket, som følge 
af tribunens vipbare funktion, der blev styret via hydrauliske 
stempler. Tribunens bæringer blev sikret pr. 4,8 meter med 
skråben i multibanens forsænkede grav. 

AB Clausens kontakt: Euro Gymnastic Equipments ApS v. Morten 
Elvstrøm, tlf.: 61 63 21 99, info@eurogym.dk

FOKUS

ANSVAR

FAGLIGHED

Med	høj	faglighed	og	fokuseret	indsats	skaber	vores	konstruktionsrådgivning	merværdi	for	byggeprojektet	
i	tæt	samarbejde	med	vores	kunder.	Vi	tager	ansvar	og	sikrer	leverance	af	optimerede	byggebare	løsninger.
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