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Freestylebasen

- Kunstnerisk udtryk    
kombineret med bevægelses 
funktionalitet

Stige Ø

Udarbejdet af 
Jens Munk Clemmensen & Mikkel Mølgaard 
Frandsen Ruggard (Streetmovement)



Intro
Koncept / Idé

Projektforslagets intention er at skabe en unik oplevelse, fysisk, 
socialt og æstetisk, med et originalt kunstnerisk udtryk på det 
meget særegne sted som Freestylebasen og Stige Ø er. Her skal 
være plads til forundring, nysgerrighed, udforskning, opdagelser 
og ikke mindst udfordringer. 

“Legen skal sættes igang, det skal kilde maven, der skal være 
variation, øvelse gør mester!”

I udarbejdelsen af vores fælles forslag lader vi vores egne 
oplevelser og tolkninger af stedets fortid og nutid komme til 
udtryk og sørger for, at den kan føles på alle planer.
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Helhed
Formsprog & ankomst

Det stedsspecifikke formsprog tager sit konceptuelle 
udgangspunkt i referencen til Stige Ø’s tidligere funktion som 
losseplads.

Formsproget har referencer til en klassisk affaldsbeholder. 
Samtidig har denne form nogle helt klare fordele i forbindelse 
med funktionalitet, variation og konstruktion.

Elementerne synes umiddelbart at være tilfældigt efterladt, eller 
tabt, på stedet og med tiden er nogle af dem blevet mere eller 
mindre indtaget af naturen.

Allerede ved ankomsten til Freestylebasen begynder 
elementerne at præsentere sig. I første omgang, ved starten af 
opstigningen, som enkelte spredte objekter tilsyneladende uden 
nogen sammenhæng. Efterhånden som man nærmer sig toppen 
fortættes elementerne og leder de besøgende opad, for til sidst 
at eksplodere i den store formation på toppen.

Installationerne er udført i beton og stål i hvide nuancer med en 
max-højde på 3 meter.

Freestylebasen - Stige Ø  .  Jens Munk Clemmensen & Streetmovement    .   22/12/10   .   Side 3/17



A

A

B

B

m50403020100

30.00

27.00

26.00

25.00

26.00

22.50

30.00

27.00

17.00

30.00

27.00

A

A

B

B

m50403020100

30.00

27.00

26.00

25.00

26.00

22.50

30.00

27.00

17.00

30.00

27.00

A
A

B
B

m

50

40

30

20

10

0

30
.0

0

27
.0

0
26

.0
0

25
.0

0
26

.0
0

22
.5

0

30.00

27.00

17.00

30.00

27.00

A
A

B
B

m

50

40

30

20

10

0

30.00

27.0026.0025.0026.00

22.50

30.00

27.00

17.00

30.00

27.00

Helhed
Plan og snit
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Opstigning
Opstigning til basen

En række hvide emner som i starten af bakkens opstigning 
er spredte perler på en snor. Ved første øjekast emner i hvid 
beton der trækker i beskueren allerede når man ankommer til 
p-pladsen på Stige Ø.

Des længere beskueren bevæger sig op ad stien til bakkens top 
jo tættere er disse emner, der fremstår tydeligere og tydeligere 
som en form for beholderlignende installation der popper op af 
undergrunden.

På et tidspunkt drejer disse installationer væk fra stien og 
bevæger sig i en direkte linje opad bakken.

Det er nu ganske tydeligt at man kan bevæge sig fra et emne til 
et andet ”jorden er giftig”. 

Freestylebasen - Stige Ø  .  Jens Munk Clemmensen & Streetmovement    .   22/12/10   .   Side 6/17



Beholder opstigning
Konstruktionsprincip

•	 Installationen er i beton.

•	 Hele installation er holdt i en hvid nuance.

•	 Beholderne er lavet af hvid beton hvor slamlaget 
er blotlagt og strukturen er bearbejdet så denne er 
klatrebar og med god friktion.

•	 De mindre emner på opstigning er fastgjort til 
underlaget med et galvaniseret jordbor hvortil emnet 
faststøbes.

•	 Alle emner er under 60 cm i højden.

Sandwich 
cemskum

Dekorationslag 
Hvid sprøjtebeton Crea 
0-2 mm

Konstruktionslag
Fiber beton

Tentor Y 8
Udstøbes
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Højde
34 cm

Diameter
70 cm



Toppen
Grid & klatreskulptur

På toppen af bakken intensiveres mængden af beholder 
og rørlignende formationer og eksploderer til sidst i en stor 
sammenhængende  installation.

I første omgang trækker nysgerrigheden beskueren ind i 
installationen, der i sig selv indbyder til ophold.

Bevægelsesmæssigt er fokusset på balance, koordination og 
styrke ved at springe, svinge og klatre.

Installationen er tænkt som et sammenhængende klatreredskab. 
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Grid

Gridmodulerne tager udgangspunkt i en opskaleret wire-frame-
lignende version af beholderen. Denne form giver mulighed for 
stor variation af afstande og sværhedsgrad, samtidig med at den 
har en tydelig reference til det velkendte klassiske klatrestativ.

Strukturen er relativ simpel og åben, og kompleksiteten opstår i 
sammenstillingen af og overlappet imellem de enkelte moduler.

•	 3 modulstørrelser i samme grundform med varierende 
detaljering

•	 stålrør Ø1” - 5/4” – 1-1/2”, godstykkelse 3 mm

•	 varmgalvaniseres og epoxymales i hvid (korrosionklasse som 
rustfri A4)

•	 fuldsvejses i så få dele som muligt på værkstedet og samles 
om nødvendigt on site

•	 placeres og faststøbes med punktfundamenter on site
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Grid
Opstalt og mål
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Beton installation

Installationen tager udgangspunkt i en opstabling af den samme 
beholderform der indgår i opstigningen. Man kunne forestille sig 
at opstigningen har sit udspring fra toppen.

På afstand har installationen referencer til beholdere stablet 
ovenpå hinanden

Tæt på installationen forsvinder beholderne ind i hinanden og 
den umiddelbare visuelle logik forsvinder.

Overfladen på installationen vil være rustik og have karakter af 
forstening.

Hele installationens opbygning giver mulighed for at man kan 
springe og klatre rundt på alle niveauer, sværhedsgrader og 
klatrestilarter.

•	 Alle gribemulighederne der gør det muligt at klatre vil være 
ind i strukturen.

•	 Installationen er lavet af hvid beton hvor slamlaget er blotlagt 
og strukturen er bearbejdet så denne er klatrebar og med god 
friktion.

•	 Installationen er opbygget på plade fundamenter, placeret 
direkte på terræn.
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Beton installation
Konstruktions princip
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Konstruktionslag
Fiberbeton 2-3 cm

Løfte øjer

Pladefundament

Dekorationslag
Hvid sprøjtebeton 
uden slamlag

Invendig 
klatregreb

Sammenhængende 
polyesteren blok

Løfte øjer
3 stk. 
Stålrør gennemgående  med 
gevindstang udstøbt til fundament 

Konstruktionslag
Fiberbeton 2-3 cm

Dekorationslag
Hvid sprøjtebeton 1 cm

Højde
2,95 m



Beton installation
Top view
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Bredde
0,95 m

Længde
6,80 m

Bredde
3,10 m



Beton installation
Små beton installationer
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Længde
1,60 m

Højde
1,30 m

Højde
1,00 m

Længde
1,35 m

Højde
0,65 m

Længde
1,20 m



Faldunderlag

•	 Max.højden på alle installationer er 3 meter og der anvendes 
græs-gennemtrængelige gummifaldmåtter.

•	 Valget af faldunderlag tillader at hele installationen kan bruges 
optimalt og sikrer minimal vedligeholdelse

•	 De græsgennemtrængelig faldmåtter er normalt testet til 3,5 
meters højde men anbefales generelt til maksimalt 2 meters 
højde, da græsunderlag kan være af varierende karakter.

•	 For at kunne anvende de græsgennemtrængelige faldmåtter 
og opnå optimal absorbering fra 3 meters højde, grubes hele 
området inden faldunderlaget udlægges.

Bløde miljørigtige og sikre løsninger

ErgoFloor®

ErgoFloor ApS, Viborgvej 9, DK-7160  Tørring 
Tlf.: +45 76 90 20 01,       Fax +45 76 90 20 02        

Email: ergofloor@ergofloor.dk,       Web: www.ergofloor.dk 

Forhandler: 

ErgoFloor Sikkerhedsmåtter
Sikkerhedsmåtter til udlægning på underlag af græs, sand og jord m.v. er 
den absolut prisbilligste løsning til etablering af faldunderlag.  
Udover at virke som faldunderlag, så beskytter Sikkerhedsmåtterne græs-
rødderne mod slitage og virker samtidig som en  ”armering” af underlaget. 

Sikkerhedsmåtterne kan normalt monteres uden nævneværdig forberedelse 
af underlaget udover udjævning af de værste ujævnheder. 

Også ideelle til anvendelse ovenpå faldunderlags-sand/grus for minimering 
af vedligeholdelsesarbejde og katteproblemer.

Egenskaber:
• Format: 1.500x1.000x22 mm.  
• Testet som faldunderlag til 3,5 m faldhøjde på naturgræsbund. Anbefales dog kun til maks. 2,0 m 

faldhøjde. 
• Testet som faldunderlag til 1,0 m faldhøjde på betonbund. 
• Nem montage: Sikkerhedsmåtterne sammenkobles med strips og fastgøres til underlaget med plast-

pløkke. 
• Medfører et komfortabelt og rent underlag  uanset vejrliget. 
• Ingen vedligeholdelse udover græsslåning efter behov. 

Montagetidspunkt Efter 1 uge Efter 2 uger Efter græsslåning

ErgoFloor Sikkerhedsmåtter
Sikkerhedsmåtter til udlægning på underlag af græs, sand og 
jord m.v. er den absolut prisbilligste løsning til etablering af 
faldunderlag. Udover at virke som faldunderlag, så beskytter 

Sikkerhedsmåtterne græsrødderne mod slitage og virker 
samtidig som en ”armering” af underlaget. Sikkerhedsmåtterne 
kan normalt monteres uden nævneværdig forberedelse af 
underlaget udover udjævning af de værste ujævnheder. 

Også ideelle til anvendelse ovenpå faldunderlags-sand/grus for 
minimering af vedligeholdelsesarbejde og katteproblemer.
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