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B
ehovet av statisk kapacitet,
arkitektonisk anpassning, ma-
terialutnyttjande, ekonomisk
rimlighet och innovationsni-

vå varierar från fall till fall. Optime-
ring är vanligtvis använd som en posi-
tiv term avseende ökande av konstruk-
tiv effektivitet. Det finns emellertid
olika sätt att optimera konstruktioner
och konstruktionssystem, och inte en-
bart rent konstruktiva.

Ett exempel på denna potentiella in-
tressekonflikt är broar. Den primära
funktionen är att spänna över ett visst av-
stånd, och att tillåta passage över det-
samma. Detta spann kan emellertid ut-
föras på åtskilliga vis och med högst va-
rierande ytterligare aspekter medtagna i
utformningsarbetet. 

Till det rationella spannet och effek-
tuerade överpassagen tillkommer omgiv-
ningsfaktorer som anpassning till befint-
lig miljö och till exempel krav på öpp-
ningsbarhet, som gör att den rent statiskt
mest effektiva och materialminimerade
konstruktionslösningen inte alltid är rätt
lösning.

I andra fall kan exempelvis utseende-

mässiga hänsyn göra att konstruktionens
dimensioner, och materialutnyttjandet,
pressas utöver det rent konstruktivt kräv-
da. Detta var, som nog bekant, fallet vid
byggandet av den nya Årstabron i Stock-
holm, vars betongkonstruktion utfördes
så tunn som möjligt för att inte dominera
närmiljön mer än nödvändigt och där-
med visa hänsyn mot den äldre bron på
platsen.

Varierande förutsättningar
Att rationellt spänna över ett floddelta
som i figur 1 är en sak. Att ge fotgängare i
innerstaden möjlighet att passera från en
sida floden till en annan, och samtidigt
genomföra en aldrig tidigare prövad kon-
struktionslösning som i figur 2, är en helt
annan sak. I det andra fallet ville man in-
för millennieskiftet i London bygga en
bro i en serie om tolv spektakulära pro-
jekt, där London Eye och Millennium
Dome – som figurerar i en av Bondfil-
merna med Pierce Brosnan – ingår. För
bron valdes en avancerad konstruktion
som dessvärre inte gav en fullt tillförlitlig
konstruktion från början.

När besökarna, som förstås trängdes

för att komma dit och vällde ut på bron,
kom ut över spannet kom konstruktionen
i självsvängning av stegrytmen. Denna
tilltog så till den grad att besökare blev
kraftigt illamående.

Anledningen som konstruktionsfir-
man gav till konstruktionens beteende
var, att man inte kunnat förutse den ef-
fekten, då konstruktionen var så avance-
rad att man helt enkelt inte hade beräk-
ningskapacitet att modellera detta.

Känsligt läge
En helt annan situation återfinns i Stock-
holm när bron från Blasieholmen till
Skeppsholmen uppfördes år 1858. Bygget
hade föregåtts av åtskilliga diskussioner
om utformningen och flera avfärdade för-
slag. Anledningen till detta var det käns-
liga läget inom synhåll från Kungliga slot-
tet (figurer 3 och 4), samt önskad anpass-
ning till andra stockholmsbroars form
och karaktär. Av bron krävdes en god ar-
kitektonisk form, men utan dominerande
karaktär.

Det broförslag som till slut godkändes
och genomfördes innebar en lågt hållen
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Figur 1. Stålfackverksbro över ett floddelta nära Graymouth, Nya

Zeeland.

Figur 2. Millennium bridge, London. Foto: Sture Samuelsson
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bågform, utförd som fyra kontinuerliga

nitade fackverk i stål vilka ses i figur 5, och

som täcktes in med sidoplåtar för att ge

ett homogent intryck. 

Hallar med olika syften

Sport- och idrottshallar byggs ofta som

rena nyttobyggnader. I många fall är rac-

kethallar, golfhallar, bandyhallar och rid-

hallar, liksom vanligtvis industrihallar,

uppförda med primärt hänsynstagande

till nyttoaspekter.

Undantag finns förstås, flera stiliga och

raffinerade sådana – och då hänsyftas här

inte till prestigebyggen för olympiska

spel och världsmästerskap, vilka per sam-

tida definition förväntas väcka förundran

och skänka fysisk glans åt galan i fråga

(figurer 6 och 7).

Det stora flertalet sport- och industri-

hallar byggs för att täcka lokala och re-

gionala verksamheters behov. Då är det

den uppförda volymens tillräcklighet och

konstruktionssystemets avpassning i frå-

ga om behövd kapacitet som kommer i

första rummet (figur 8). 

Dock finns mycket av variation och ad-

derade värden som kan åstadkommas

med små medel. Om man skannar beho-

ven och önskemålen från byggherrar,

brukare och fastighetsskötare, från bygg-

bolag och leverantörer, framträder en vid

flora av nyanserade önskemål. Samtliga

är det förstås orimligt att tillmötesgå,

men mycket kan åstadkommas på

system- och systemutvecklingsnivå för

att möjliggöra ett mer fullödigt tillmötes-

gående.

Detta handlar om resurshushållning.

Resurshushållning landar ständigt i frå-

gor om ekonomisk vinning, men inbegri-

per och har bäring, ja grundar sig, på så

mycket mer. Och förhållningssättet till

resursernas utnyttjande styr hur vi vill

och låter optimera, utforma, förbättra

och effektivisera våra byggsystem och vår

i och för sig konstruerade värld. Kon-

centrationen på volymens rationalitet

och omtanken om rummets karaktär kan

leda i tydligt skilda riktningar (figurer 9

och 10).

Hallar av alla slag

Vilka krav och önskemål är det då, som

kan ges ökad påverkan på system och

form men som oftast inte gör det? Kopp-

lingen till byggnadsverkens lokalisering,

reklam- och marknadsföringspotentia-

len som togs upp i Husbyggaren Nr 1

2006, anknytning till eller medvetet av-

ståndstagande från befintliga byggnader i

omgivningen och inte minst demonter-

barhet och flyttbarhet är exempel på kva-

liteter hos nyttohallar, som kan ha stor

betydelse för den långsiktiga driften, eko-

nomin och resurshushållningen för ett

projekt.

Industrisektorn har fluktuerande för-

utsättningar för sin produktion och verk-

samhet. Temporära babyboomar orsakar

behov av tillfällig utbyggnad av skolor och

daghem, vilka ofta tillmötesgås genom
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Figur 3. Skeppsholmsbron serie av spann mot Nationalmuseum i

Stockholm. Foto: Sture Samuelsson

Figur 4. Ett av Skeppsholmsbrons spann sett mot Kungliga slottet. 

Foto: Sture Samuelsson
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uppförande av paviljonger som är avsed-

da att stå några år, sedan rivas.

Likaväl varierar förutsättningarna för

industriverksamheter, vilka kan behöva

utöka verksamhet, produktion och loka-

ler för en tid, för att sedan åter krympa.

Liknande situationer kan förekomma när

det gäller exempelvis ridhallar och ban-

dyhallar – man behöver i en kommun

möta ett visst konstaterat behov, men står

inför problemet att uppförandet av något

permanent kan te sig alltför kostsamt och

därmed framstår som en hämsko på verk-

samheten i ett samhälle eller en region.

Utvecklingen av byggsystem för flytt-

bara hallkonstruktioner ställer andra

krav på optimeringsprocessen än utveck-

lingen av sådana avsedda för permanenta

konstruktioner. 

Träområdets utveckling
I Sverige pågår som bekant en stark ut-

vecklingssatsning när det gäller träbyg-

gandet. Regeringen startade år 2005 sats-

ningen med det Nationella Träbygg-

nadsprogrammet, för att utveckla och

fortbilda träbyggnadskompetensen lik-

som initiera regionala satsningar i landet.

Satsningarna har hitintills inriktats på

konstruktioner och byggsystem för fler-

våningshus i trä och ett stort antal bygg-

projekt har uppförts, forsknings- och do-

kumentationsprojekt har genomförts

och flera är pågående. Olika nya bygg-

system har tillkommit på marknaden och

en rad husbyggnadsföretag har helt eller

delvis ställt om sin verksamhet för att

kunna leverera, delar till, eller kompletta,

flervåningshus. 

Det finns emellertid även en stor efter-

frågan på hallbyggnader för en rad ända-

mål, och här har inte lika många insatser

genomförts. Det finns ett antal konven-

tionella träbaserade lösningar med lim-

trästommar på marknaden, liksom exem-

pelvis även stålfackverk, som är effektiva

rent tekniskt, och ekonomiskt gynnsam-

ma.

Det finns dock fler faktorer som är av

intresse för utveckling och optimering av

byggsystem för hallbyggnader, det finns

behov av utvecklade typhallslösningar

och det finns nya teknologiska och mate-

rialtekniska möjligheter som inte utnytt-

jas inom byggindustrin idag. Det finns

även behov av just flyttbarhet hos stom-

system, det vill säga demonterbarhet och

transporterbarhet.

Stora spännvidder
Rent konkret finns det ett antal använd-

ningsområden för hallbyggnader som

väckt efterfrågan på nya lösningar. Rid-

hallar, bandyhallar och generella in-

dustrihallar är tre halltyper som ställer

krav på stora spännvidder och fria voly-

mer. När det gäller bandyhallar finns giv-

na mått att anpassa byggnaden efter, både

till planmått och på krav på fri höjd. Rid-

hallar och generella industrihallar har

olika behov gällande dimensioner men

torde gynnas och kunna dra nytta av en

utvecklad typhallslösning i trä. 

När det gäller trähusbyggandet har

trenden med applicerandet av ”Lean pro-

duction” och ”Lean construction” på pro-

duktionsprocessen inom trähusin-

dustrin, diskuterats som en möjlig ban-

brytande omvandling för hela byggsek-

torn. Kanske kan en fas två i Träbygg-

nadsstrategin, inriktad på hallar och hall-

byggnadssystem, realisera en liknande

utveckling för byggsektorn, på detta kon-

kreta område. D
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Figur 5. Detalj av Skeppsholmsbrons kamou-
flerade stålfackverk. Foto: Sture Samuelsson

Figur 6. Innovativ interiör konstruktiv form i
Österrikiska Studenzen. Foto: Sture Samuelsson

Figur 7. Exteriören i Studenzen, som avslöjar
föga om interiörens karaktär. 
Foto: Sture Samuelsson

Figur 8. Sågverksinteriör i österrikiska Bad
Leonstein.

Figur 9. Österrikisk industrihall i massivträ,
färdig att tas i bruk.

Figur 10. En tysk antroposofisk samlingssal
under uppförande. Foto: Sture Samuelsson




