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D
atorverktygen är kraftful-
la och formgivningsmöjlig-
heternas cirklar vidgas stän-
digt, men byggmetoderna för

att förverkliga projekten i fysisk full-
skala är i de flesta fall alltjämt väldigt
konkret traditionella.

Visst har det utvecklats effektiva
handverktyg, maskiner, robotar, kranar
och andra hjälpmedel. Arbetsbelastning-
arna har i stort mildrats under tidens
gång och många moment är idag relativt
skonsamma att utföra. Men oavsett visio-
nära skisser och konstruktionslösningar:
på platsen är det egentligen inte så an-
norlunda metoder jämfört med för till
exempel 100 år sedan. Skillnaderna är
långt mycket större när det gäller den fy-
siska formen.

Spektakulära symboler
I Beijing pågår nu arbetet för fullt med att
färdigställa byggnaderna inför de olym-
piska spelen år 2008. Man slår på stort,
naturligtvis, eftersom det ligger mycket
prestige i dessa spel nuförtiden. Man byg-
ger inte byggnader så mycket som man
bygger symboler.

Det är därför inte förvånande att två av

dem är synnerligen spektakulära. Främst
är det nationalarenan och den nya sim-
hallen.

Nationalarenan, ”The Bird’s Nest, har
ett sadelformat tak och mäter 332 gånger
296 meter. Höjden på sadeln varierar
mellan 43 och 69 meter. Den har ritats av
arkitektkontoret Herzog & De Meuron
och konstruktionsfirman ARUP.

Det spontana intrycket är ett virrvarr
av balkar, vars storlek man först får grepp
om när man står intill dem. Byggnaden är
på håll som ett skallöst ting, svår att få
grepp om. Närmare framträder en ord-
ning i kaoset, som avslöjar ett radiellt
ordnat system av fackverk, kring en cent-
rerad öppning i taket som mäter 187 gång-
er 128 meter.

Simhallen, The National Aquatics Cen-
ter, The Water Cube, är mindre i skala och
inte given en lika uppseendeväckande
form. Karaktären och konstruktionen är
emellertid desto mer uppseendeväckan-
de när man kommer närmare. Idén kom-
mer från en samling bubblor. Ett styvt
ramverk bygger upp både väggar och tak
och täcks med membran. Hela byggnaden
blir dimmigt genomskinlig.

Simhallen är utformad av China State

Construction Engineering Corporation i
samarbete med ARUP, mäter 177 gånger
177 gånger 31 meter och rymmer på
80 000 kvadratmeter 17 000 åskådare.

Hur man kopplar
Visionen är djärv och drivs av både eko-
nomiska faktorer och ärelystnad, från
både ansvariga designers och beställare.
Det första konstruktionsexemplet blir
måttlöst och fantastiskt genom sin enor-
ma skala – det upplevs som overkligt
stort, mycket på grund av skalan på bygg-
delarna. Man ser balkarna på marken
men kan inte koppla riktigt att de balkar
man ser på plats på byggnaden är av sam-
ma sort och storlek som de man står bred-
vid på marken.

Att sedan den faktiska hopkopplingen
av balksystemet utförs med svetsfogar –
först på marken till större balkelement,
sedan uppe på byggnaden – känns märk-
ligt även det. Det känns som att metoder-
na och den formmässiga visionen talar så
vitt skilda språk. 

Återstår sätta samman
Simhallen – som ska rymma simning,
dykning, konstsim och vattenpolo – är
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The Water Cube under konstruktion. Närbild på lådbalkar under bearbetning inför att sättas på plats.



modest till sin form men fascinerande
komplex vid närmare betraktande.

Det har naturligtvis krävts ett oerhört
omfattande förarbete i datormiljö och åt-
skilliga avancerade beräkningar för att
göra detta möjligt. På platsen återstår
trots detta den konkreta, logiska, hant-
verkliga processen att sätta samman fy-
siska material och komponenter till en
byggd verklighet, vilket innebär ytterliga-
re ett exempel på ett intressant hopp från
high tech-vision till low tech-utförande.

Nu kan förstås hävdas, med rätta, att
byggmetoderna visst utvecklats och ut-
vecklas vidare, att principerna för hop-
fogning och knutpunktsutformning avan-
cerat kraftigt sedan exempelvis Joseph
Paxtons Chrystal Palace i London från år
1854. Metoderna är också i många fall helt
till fyllest och fullt tillräckligt rationella.

Skillnad mellan mål och medel
Men ändå, det är en stor skillnad mellan
de olika fallen, mellan målet och medlen,
och jag imponeras av hur man lägger ner
sådan avsevärd energi och möda för att nå
sådana komplexa och visionära effek-
ter. D

Kranar och byggnadsställningar runt den väldiga stålkonstruktionen.

Byggnadsarbetare på väg upp i konstruk-
tionen.




