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Konstruktion och arkitek-
tur är på många sätt

ömsesidigt beroende av
varandra. Konstruktionen

svarar 

för att byggnaden står
och håller, rent tekniskt.
Arkitekturen svarar för
funktion och tilltalande
miljö.

En bro, ett hus
– en samverkan

AV ARKITEKT ANDREAS FALK, LTU andreas.falk@ltu.se
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Konstruktion och arkitektur
kan behandlas förhållandevis
separerade från varandra. De

kan också dra nytta av varandra och
intresseområdena förenas. Det pågår
mycket intressanta projekt på den
internationella arenan inom detta
gränsöverskridande område. Prakti-
ker, akademiker, konstruktörer och
arkitekter förenas i organiserade fora
för att utbyta erfarenheter kring avan-
cerat och visionärt byggande.

International Association of Shells
and Spatial Structures, IASS, är en
organisation som verkar inom ett brett
område av utveckling och byggande
av strukturer med ofta långa spänn-
vidder. Vid långa spännvidder ställs
stora krav på material och teknik, och
formen följer vanligtvis konstruktio-
nen allt närmare, av optimeringsskäl.
Organisationen IASS ger ut en tid-
skrift regelbundet, ”Journal of the
IASS”, och anordnar en årligen åter-

kommande konferens, med olika
teman. IASS har också 15 arbetsgrup-
per med olika inriktning, såsom Spa-
tial Timber Frames och Structural
Morphology, vilka anordnar egna
symposier och konferenser. Konfe-
renserna tar upp och redovisar både
forsknings- och utvecklingsprojekt i
designfasen och projekt som genom-
förts.

Avancerat samspel
I september i fjol var krönikören en av
två svenskar som reste till IASS kon-
ferens i Montpellier, för att där pre-
sentera en vetenskaplig artikel. Temat
för fjolårets arrangemang var ”From
Models to Realisation” och åtskilliga
projekt, under utveckling eller uppfö-
rande, samt redan genomförda, redo-
visades. Ämnet för artikeln var tens-
egrity, ett begrepp sammansatt av
engelskans tension och integrity, åsyf-
tande konstruktioner med ett avance-
rat samspel mellan tryckta och dragna
element. Konstruktionstypen har mest
kommit till användning för master
och för bärverk för membrankon-
struktioner. 

Konferensdagarna erbjöd utöver
parallella sessioner med föredrag-
ningar även en utflykt till ett aktuelltFig 1.  Millau. (Foto: Andreas Falk) ➠
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mastodontbygge, motorvägsbron över
dalgången i Millau väster om Mont-
pellier. Målet för projektet är en ny
sträckning av motorvägen A75 mellan
Clermont-Ferrand och Béziers. Bron
är av snedkabeltyp med brobalk av
stål och betongpelare med stålpyloner
vilka som högst når en höjd av 343
meter från fundament till topp.
(Fig 1–3)

Betongpelarna göts på plats.  Bro-
banan har däremot tillverkats i seg-
ment på fabrik, satts ihop i fältfabri-
ker vid brofästena och skjutits ut från
vart håll för att sedan mötas ute över
ett av spannen. Under utskjutandet
stöddes brobanan av temporära stål-
fackverkspelare, som sedan montera-

des ner. Det är ett gigantiskt projekt
ritat av den engelske arkitekten Sir
Norman Foster och har kostat runt
310 miljoner euro.

Snäv definition
Grundkarakteristiken för tensegrity
ska inte beskrivas här, men definitio-
nerna av ren tensegrity är så snäva att
det är svårt att nå praktisk användning
och nytta, utan att till viss grad bryta
mot dessa. Om man till exempel strä-
var efter en takkonstruktion med täck-
ande förmåga, måste en yta tillföras
tensegrity-konstruktionen, då denna i
sig endast består av tvådimensionella
delar, linor och stänger. Detta inspire-
rade till ett forskningsprojekt om

utveckling av resonemanget kring
tensegrity och införande av skivele-
ment i konstruktionen. 

Det förekommer emellertid varian-
ter som lånar drag av den ovan nämn-
da konstruktionstypen. Polonceautak-
stolen konstruerades på 1800-talet
med stark åtskillnad mellan tryckta
och dragna delars egenskaper och
utformning. Polonceautakstolen byg-
ger på tvådimensionella element som
underspänns för god bärkraft med
högt materialutnyttjande.

Denna underspänningsprincip har i
Schweiz och Österrike kommit att
användas i kombination med skivor.
Resultatet blir en visuellt luftig tak-
konstruktion utan takstolar eller tak-
balkar.

Ridskola i trä
Ett i detta sammanhang intressant
projekt pågår vid Flyinge Kungsgård
Skåne, ett ridcentrum utanför Lund.
Bakom projektet står bland annat
arkitektkontoret AIX i samarbete med
österrikiska KLH, som i Sverige rep-
resenteras av firman Timber Building
Systems. Där uppförs nu ett ridhus
som konstruerats i trä, med skivele-
ment som levereras och monteras av
den österrikiska tillverkaren.

De krysslimmade skivelementen
underspänns på platsen med stål –
dragstag och bockar. Den fria spänn-
vidden är 40 meter. Resultatet blir en
utseendemässigt synnerligen lätt konst-

Fig 2. Millau. (Foto: Andreas Falk) Fig 3. Millau. (Foto: Andreas Falk)

Fig 4. Fly. (Foto: Andreas Falk)
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ruktion. Inget svenskt företag kunde
utföra uppdraget på det sätt som arki-
tekterna önskade. (Fig 4–6)

Väcka samtal
Vi kan alla inta skilda positioner och
titta på sakerna omkring och framför
oss från olika håll. Vi kan också söka
ett gemensamt, delat synsätt och
använda skillnader i erfarenheter och
perspektiv för att lyfta den gemen-
samma visionen.

Att därtill sätta den egna verksam-
heten och visionen i jämförelse med
de visioner och projekt som blommar
upp på andra håll i världen är ytterst
tankeväckande och inspirerande. Och
detta kan i sin tur väcka ett samtal
som kan föra hur långt som helst. ❑

Fig 5. Fly. (Foto: Andreas Falk) Fig 6. Fly. (Foto: Andreas Falk)
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