
56 husbyggaren nr 2 B 2006

M
ars månad och i Stock-
holm råder snön över sik-
ten och vägarna. I betong-
förorterna står husen frus-

na, uppradade, stelt stirrande ut över
bollplaner och centrumtorg, i väntan på
att träden, som nu vuxit upp så som från
början i sann funktionalistisk anda plane-
rat var, ska slå ut och locka till sig vårfåg-
larna.

Man kan inta olika ståndpunkter, an-
vända vitt skilda verktyg och metoder i
arbetet med konstruktiv form. Om di-
mensionering och utformning av kon-
struktioner skrevs år 1979 boken ”Fra
brud til form” av den danske professorn
Erik Reitzel, som verkat vid Kunstakade-
miet och vid Danmarks Tekniska Univer-
sitet i Köpenhamn. Titeln ”Från brott till
form” anger direkt utgångspunkten för
hans resonemang kring konstruktiv ut-
formning. Utgångspunkten återfinns i
studier av brottbeteenden och brott-
mönster hos material och konstruktions-
element för att därigenom finna system

av kraftlinjer, uttryck för krafternas vä-
gar. 

Brott visar svaghet och stryka
Principen följer mönstret, både bildligt
och bokstavligt – brott visar svagheter i
materialet och elementet, eller omvänt,
visar var kraftpåkänningarna är som
störst. Genom att förstärka konstruktio-
nen i de lägen där en brottstudiemodell
eller simulering visar på dessa svagheter
kan man fördela materialet effektivt. Man
kan lägga till och öka massan där det är
stor påverkan och dra ifrån och minska
massan där påkänningarna är låga.

Fullföljandet av detta arbetssätt styr
förstås mot skelettkonstruktioner. I sitt
enklaste fall en homogen balk med rek-
tangulärt tvärsnitt som blir en I-balk som
blir ett fackverk genom bildandet av liv
och flänsar och sedan upplösandet av
livet. Principen kan användas på tvådi-
mensionella konstruktioner såväl som på
hela byggnader. Både platsgjutna och
prefabricerade betongkonstruktioner

som de Pier Luigi Nervi (1891–1979) ut-
formade i armerad betong visar ett annat
uttryck för optimeringssträvan. 

Nervi utvecklade en metod att använda
tunna flexibla stålnät med pålagda lager
av cement, vilken gav honom stora frihe-
ter i utformandet av betongskal. En ut-
ställningsbyggnad som Nervi konstruera-
de 1948-49 har nu nyligen varit aktuell i
moderniserat skick som hockeyrink för
OS i Turin. 

Genererar fysisk form
Den japanske forskaren, professor Hiro-
shi Ohmori från universitetet i Nagoya,
Japan, arbetar med mjukvaruutveckling
som verktyg för konstruktiv form. Han är
verksam i en grupp som utvecklar pro-
gramvaror för så kallad Computational
Morphogenesis, det vill säga datorbase-
rad formgenerering särskilt med avseen-
de på betongkonstruktioner. 

Ett exempel är ESO, Evolutionary
Structural Optimisation, en metod för att
generera formen för en konstruktion, till

FORM & TEKNIK Betong kan som material ges oräkneliga kon-
struktiva uttryck, vilket väl inte varit alltför uppenbart i de storskaliga
miljöerna från 1970-talet. I det följande görs nedslag i olika konstruk-
tionssammanhang i olika delar av världen.
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Fig 1. Datorgenerering av en fasad till
Akutagawa-byggnaden, steg för steg. 
Modell: Hiroshi Ohmori

Fig 2. Datorrendering av byggnadsutform-
ningen. Modell: Hiroshi Ohmori

Fig 3. Armering inför gjutning av en vägg-
pelare på byggplatsen. Foto: Hiroshi Ohmori
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exempel en yttervägg av betong, i ett ti-
digt skede i designprocessen. Metoden
bygger på optimering av konstruktion
utifrån de krafter och laster som kommer
att inverka på det färdiga resultatet. Den
tenderar att leda till en mindre rätvinklig
och regelbunden konstruktion än med
konventionella metoder.

Liknande metoder har redan utnyttjats
inom bildesign och utformning av cykel-
ramar. Steget mellan bildesign och bygg-

konstruktion är emellertid mycket stort,
då byggnader normalt utsätts för större
laster och mycket mer komplexa lastfall,
samtidigt som de ska svara mot mer kom-
plexa funktionskrav från exempelvis
planlösning, arkitektonisk detalj och hel-
het, boendemiljö och andra aspekter, som
med rätta kan anses omöjliga att beräkna
matematiskt. Det finns dock praktisk nyt-
ta av datorhjälpmedel i just tidiga skeden
för att få begrepp om konstruktionens

omfattning och nödvändiga karaktärs-
drag. 

Optimerade former
ESO reducerar inaktiva och ineffektiva
partier i konstruktionen vilket steg för
steg leder fram emot ett optimerat utfö-
rande. Metoden kan användas för exem-
pelvis brokonstruktioner där konstruk-
tionshöjd och spann anges, för att sedan

Fig 4. Byggarbetare på ett av våningsplanen. Foto: Hiroshi Ohmori Fig 5. Interiör från ett av rummen i
färdigställt skick. Foto: Hiroshi Ohmori
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Fig 6. Exteriörbild från den färdiga
byggnaden. Foto: Hiroshi Ohmori

Fig 7. Betong och stål i en offentlig toalett i
Graz, Österrike. Foto: Andreas Falk

Fig. 8 En av byggnaderna vid Graz Tekniska
Universitet. Foto: Andreas Falk



överlåta åt programmet att optimera for-
men.

Genom en utveckling av metoden har
Ohmoris grupp föreslagit en modifierad
ESO som ger möjlighet till tredimensio-
nell optimering och ett mer överblickbart
förlopp, som också kan styras när det gäl-
ler optimeringshastighet. Även formen
kan manipuleras under processen, alltef-
tersom mönstret av krafterna renodlas.

Våren 2004 stod en byggnad färdig i
Akutagawa, Nagoya, där metoden kunnat
prövas i full skala. En byggnad intill ett
shoppingstråk skulle uppföras som pilot-

projekt i en upprustnings- och förnyel-
seplan för området. Två av fasaderna fick
konventionellt geometriska former, me-
dan fasaderna åt väster och söder tilläts
brytas upp och genereras med ESO. Man
tog även hänsyn till beräknade sprick-
mönster, att jämföra med Reitzels arbete
som nämndes tidigare, och räknade
utifrån dessa ut behovet av samt påkän-
ningarna på armering.

Fråga om rätt form
Betong är och förblir ett synnerligen
formbart material. Åtskilliga exempel

kan nämnas på hur materialet använts
och bearbetats, för att det är rationellt och
hållbart, för att uttrycka stiltrender, för
att genom enkel finish ge ett jordnära ut-
tryck, för att gestalta tradition och verka
symboliskt.

Materialet kan formas i handgjorda
formar, strängpressas, förtillverkas och
platsgjutas för alltifrån plattor till träd-
gårdsgången till avancerade bärverk med
ansenliga dimensioner. Från det lilla till
det stora. Från den allra enklaste tillverk-
ningsmetoden till synnerligen avancera-
de datorverktyg. D
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Fig 9. Interiör från en kyrka i Santiago de
Chile, med spår av brädformen i den målade
betongytan. Foto: Andreas Falk

Fig 10. Ett bostadshus ritat av Ricardo Bofill
i franska Montpellier. Foto: Andreas Falk

Fig 11. Betong format som en traditionell
träkonstruktion, i Vancouvers Chinatown.
Foto: Andreas Falk




