
RumgitteRkonstRuktionen  
og Levi Jensen ...



enestående enkel i udseende, oveRRaskende mangfoldig  
i anvendeLse og ekstRemt stærk i bæReevne
”the potential for freedom of form” 
Rumgitterkonstruktioner i stål rummer en lang 
række fordele for både arkitekten, ingeniøren 
og de involverede faggrupper – og i sidste 
ende også for bygherren, som får et unikt og 
stærkt byggeri med stor æstetisk værdi.
 
konstruktionsmetoden kombinerer æstetisk 
enkelthed med lav vægt og ekstremt stor 
styrke, og gør det muligt for arkitekter og 

ingeniører at arbejde frit i spændvidde og 
form. styrken i konstruktionen giver samtidig 
mulighed for fleksibilitet i designet, fordi det er 
muligt at arbejde med organiske former uden 
tab af statiske egenskaber.
 
Rumgitterkonstruktionen er økonomisk yderst 
konkurrencedygtig både i produktionen og i 
logistikken.
 

alle elementer er grundlæggende standar-
delementer i form af rør og kugleformede 
samlingspunkter, og alt kan præfabrikeres og 
transporteres til byggepladsen i containere. På 
pladsen samles konstruktionen i den endelige 
form, og monteres med hjælp fra kraner.

eksempler på kendte rumgitterkonstruktioner: 
ferrari World abu dhabi, abu dhabi / forenede arabiske emirater ericsson globe, stockholm / sverige



stadion Poljud (Hnk Hajduk split), split / kroatien

tre kanter, trekanter og pyramider
den geometriske enkelthed og styrke i 
trekanten er kendt i mange sammenhænge. 
Historisk er der utallige eksempler på byggeri-
er, hvor konstruktionens principper er baseret 
på trekanten i enten 2 eller 3 dimensioner. 
Pyramiderne er et godt eksempel, og rumgit-
terkonstruktioner i mere moderne tid får sit 
første berømte vartegn med eiffeltårnet,

3-dimensionel fordeling af belastning
Princippet i rumgitterkonstruktionen er yderst 
enkelt med en 3-dimensionel fordeling af tryk 
og træk gennem et knudepunkt. og efter-
hånden som teknologien forbedres op gennem 
de seneste 100 år bliver det muligt at raffinere 
produktionen og skabe konstruktioner med or-
ganiske former – stadig baseret på kun 2 slags 
elementer; rør og samlingspunkter.

rumgitteret i praksis
Rundt omkring i verden er nogle af de arkitek-
tonisk og ingeniørmæssigt mest kendte 
og synlige bygningsværker ofte skabt over 
rumgitterkonstruktioner. globen i stockholm 
og Ferrari World i abu dhabi er eksempler på, 
hvordan rumgitterkonstruktionen giver ’free-
dom of form’, som en lærebog i konstruktionen 
kalder det.

styrke, bæreevne og fordeling i tRe dimensioneR



sPecialviden og mange åRs erfaring 

bygningsingeniør med speciale i stål og 
rumgitterkonstruktioner
Levi Jensen er bygningsingeniør med 40 års 
erfaring med projektering og byggeledelse, 
og har specialiseret sig i stålkonstruktioner 
og især i rumgitterkonstruktioner. arbejdsop-
gaverne omfatter projektering og rådgivning, 
og som fagentreprenør desuden levering og 
montage af både stålkonstruktioner og rumgit-
terkonstruktioner – i tæt samarbejde med 
markedets førende leverandører.

anerkendt og efterspurgt ekspert
som ekspert inden for rumgitterkonstruktioner 
er Levi og hans medarbejdere anerkendt som 
nogle af europas førende på området. trods 
enkeltheden i det æstetiske udtryk er rumgit-
terkonstruktioner resultatet af endda meget 
komplekse beregninger, og Levi Jensen har 
betydelig erfaring og de nødvendige og spe-
cialiserede kompetencer på området.

stor erfaring og stærke referencer
Levi Jensen har stor og specialiseret erfaring 
på rumgitterkonstruktionerne. det helt af-
gørende element i rumgitterkonstruktionen 
er samlingspunkterne, og hér anvender Levi 
Jensen et kugleformet knudepunkt med 
uovertrufne egenskaber både i forhold til 
styrke, samlingsmetode og design. Levi Jens-
ens kompetencer og løsninger er anvendt 
både internationalt og nationalt, og blandt 
referencerne er kendte bygningsværker som 
tagkonstruktionen på Parken i københavn og 
senest Prismen, som er amagers nye idræts- 
og kulturhus.



Prismen, idræts- og kulturhus, københavn / bygherre: københavns kommune  / arkitekt: dorte mandrup arkitekter a/s 
ingeniør: Jørgen nielsen rådgivende ingeniører a/s / Hovedentreprenør: n.H. Hansen & søn a/s og Zacho-lind a/s / stålentreprenør: levi Jensen



Hørsholm rungsted tennisklub, tennishal, Hørsholm / bygherre: codan forsikring a/s  / arkitekt: Holm & grut a/s 
ingeniør: b. Højlund rasmussen / Hovedentreprenør: c.g. Jensen a/s / stålentreprenør: scanspace a/s og levi Jensen



Parken, tribuneoverdækning, københavn  / bygherre: baltica finans  / arkitekt: gert andersson 
ingeniør: klaus nielsen / Hovedentreprenør: JPc-entreprisen a/s / stålentreprenør: scanspace a/s og levi Jensen



brandts klædefabrik, odense  / bygherre: christian brandt odense centrum i/s  / arkitekt: kristian isagers tegnestue a/s 
ingeniør: a/s samfundsteknik / Hovedentreprenør: kPc byg a/s / stålentreprenør: scanspace a/s og levi Jensen



aker brygge, foyer, oslo, norge  / bygherre: sameiet aker brygge  / arkitekt: niels torp a/s arkitekter 
ingeniør: ingeniørerne bonde & co. / Hovedentreprenør: a/s selmer furuholmen oslo / stålentreprenør: scanspace a/s og levi Jensen

Foto: tove Lauluten 



næstved storcenter, næstved  / bygherre: dansk supermarked a/s  / arkitekt: arne melgaard & Partnere aps 
ingeniør: scanspace a/s og levi Jensen



vejle idrætshøjskole, vejle / bygherre: den Jyske idrætsskole  / arkitekt: felthaus arkitekter a/s 
ingeniør: strunge & Hartvigsen rådgivende ingeniører vejle a/s / Hovedentreprenør: larsen & nielsen a/s / stålentreprenør: scanspace a/s og levi Jensen



kontakt:
levi Jensen
Construction Engineer

m: 20 37 22 11
e: levi@levijensen.dk
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