VBK Konsulterande ingenjörer

Göteborgs första
skyskrapa, tar form!
När det ska byggas något stort i Göteborg – då hittar man vanligen AECs
kund VBK Konsulterande ingenjörer på konsultlistan. Så även när det var dags
för det tredje tornet – Gothia Triple Towers – Göteborgs första skyskrapa.
n Även om det tredje tornet med nöd och näppe passerar
gränsen för att kallas skyskrapa står det ändå klart att Göteborg får en ny siluett när bygget är klart vid årsskiftet
2014/2015. Ett nytt storhotell, ett av Europas fem största
med plats för 1 200 rum, konferensutrymmen och restauranger, spaavdelningar och turkisk hamam. Men det mest
spektakulära av allt är förmodligen den utomhuspool som
kommer att sticka ut från byggnaden 49 meter över marken, liksom den trekantiga panoramahissen och förbindelsegångarna mellan tornen på plan 20. Bassängen kommer
att bestå av glas – ingenting för höjdrädda alltså.
VBK och AEC har ett långt förflutet tillsammans.
VBK var mycket tidiga med att satsa på BIM inom kon-

struktionsbranschen och gillade konceptet redan i mitten
på 2000-talet. Idag är Revit en självklarhet och huvudprogramvaran för åttiotalet konsulter på
VBK – med AEC som självklart, ständigt stöd i utvecklingen.
Caroline Holmqvist, byggnadsingenjör på VBK, har
varit med ända från början av projekteringen. Redan det
första tornet i Gothia Towers projekterades av VBK och
byggdes 1984. 2001 tillkom torn nummer två, West Tower,
som byggdes av Skanska. De första beräkningarna till torn
nummer tre gjordes redan 2007 men en lågkonjunktur
bromsade projekteringen och inte förrän 2010/11 tog det
fart igen.

– Det som nu projekterats och byggts är en påbyggnad på
det ursprungliga tornet med sex nya våningar samt ett nytt,
tredje torn som kommer bli Göteborgs högsta byggnad när
det står klart. Det är fantastiskt roligt att vara med när de
här stora profilbyggnaderna växer upp i Göteborg, säger
hon.

Från AutoCAD till Revit

De första två tornen byggdes långt innan BIM- projektering var en realitet. Inför det tredje tornet startades modelleringen i AutoCAD för att därefter gå över till BIM-verktyget Revit enligt beställaren Peabs önskemål.
– De gemensamma delarna i de tre nedre planen och
framförallt den platsgjutna betongstommen i det nya
tornet har projekterats i Revit. 3D-modellerna har använts
i stor utsträckning för att lättare förstå ritningarna och
dess, i många fall, väldigt komplicerade detaljlösningar.
Dessutom har modellerna använts till 3D-samgranskning
för att förhindra kollisioner. Kan vi avhjälpa ett fel redan i
projekteringen blir kostnaderna avsevärt mycket mindre än
om de upptäcks först under byggfasen. Självklart har vi stor
hjälp för egen del av att kunna vända och vrida i modellen
och lösa detaljer på detta sätt. Framförallt i anslutningarna
mellan nytt och befintligt, säger Caroline Holmqvist.
Revit-modellen var också väsentlig när beslutet kom
att den stomstabiliserande kärnan skulle glidformgjutas
istället för att platsgjutas. En teknik som inte är så vanlig i
Sverige. Enormt många komponenter i form av hål, ingjutningsgods och tomrör skulle placeras ut på ritning. Inga
håltagningar tilläts i efterhand på grund av den enorma
mängden armering i konstruktionen. Till och med det lilla
tomröret för hissknapparna skulle placeras in och höjdsättas. De handlingar som skulle göras som tillverkningsritningar bröts ur och ritades i Tekla, till exempel panoramahissen och förbindelsegångar. Från Revit har bland annat
full projektering av den glidformsgjutna kärnan och omoch tillbyggnad på plan 0 – 3 levererats.

stor i denna typ av projekt. Programmen hjälper till att organisera och strukturera modellen, så att det inte sker några
dubbelhänvisningar och att inga justeringar glöms bort.
– Man får en kontroll på alla delar och får med sig allt
hela vägen, vilket spar mycket tid. Gör vi en ändring någonstans slår den igenom överallt. Vi var väldigt tidiga med
BIM på konstruktionssidan och har därmed också kunnat
vara med och påverka utvecklingen av Revit med våra
synpunkter. Idag är BIM ett otroligt hett begrepp, många
använder det och det finns med i akademiska utbildningar.
Men det är också stora vinster man kan göra – särskilt i tid
och effektivitet. Hade vi valt att jobba med Gothia Towers
på traditionellt vis hade vi behövt vara många fler människor som arbetade med projektet. n
Mer information: Emad Zohrevand, ezo@aec.se

Ett våningsplan per dygn

Det blir en klättrande form; man gjuter ungefär ett
våningsplan per dygn samtidigt som man armerar upp
nästkommande plan. Till slut har man en form av skorsten
som är 100 meter hög och endast 6 meter bred. Den oerhörda detaljrikedomen på denna lilla yta gjorde det särskilt
viktigt att kunna precisionsberäkna och se att allt verkligen
får plats, säger Caroline Holmqvist.
Även om hon menar att det egentligen inte är så komplicerat att bygga på höjden så är nyttan med att rita i BIM
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