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BIROJU ĒKA BLENDA GĒTEBORGĀ

UPB darbi projektā:
PROJEKTĒŠANA – karkass un fasāde
RAŽOŠANA – dzelzsbetona, metāla 

konstrukcijas un fasāde
MONTĀŽA – karkass un fasāde

Būvniecības laiks:
Karkass – 24 nedēļas
Fasāde – 31 nedēļa

Attīstītājs: Castellum
Ģenerālbūvnieks: PEAB
Arhitekts: Markus Bergerheim (Liljewall
arkitekter )



BIROJU ĒKA BLENDA GĒTEBORGĀ

Platība: 9,150 kvm

Ilgtspējas rādītājs: BREEAM Excellent

Materiālu veidi: dzelzsbetona HCS un sienu elementi, Terrazzo fasādes 
elementi, metāla un dzelzsbetona kolonnas, metāla sijas, dzelzsbetona 
grieztās kāpnes, stikla fasādes

Materiālu apjomi:

STIKLS – 3171 m2

METĀLS – 439 t

BETONS – 2593 m3





BIM 

Pārdošana

Projektēšana
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Ražošana

Piegāde

Montāžas plānošana





INŽENIERU RISINĀJUMI

• Ēkas stabilitāte - metāla saišu sistēma un stinguma sienas, kas 
izgatavotas no saliekamā dzelzsbetona. Pie pamatiem tās 
piestiprinātas ar enkuriem un savā starpā sametinātas ar metāla 
detaļām

• Pārsegumu veido dobie dzelzsbetona paneļi, kas kopā ar 
perimetra stiegrojumu veido stingu diafragmu un pārnes 
horizontālās slodzes uz stinguma sienām un saišu bloku. 

• Plānā papildus tika izvietotas arī horizontālās saites, kas palīdzēja 
uzņemt stiepes spēkus un novadīt tos uz stabilitātes sienām un 
saitēm

• Ar 3D modeļa palīdzību betona elementu sienas tika sadalītas 
reālajās dimensijās – precīzi noteiktas piepūles enkuros un 
detaļās



GALVENIE INŽENIERU IZAICINĀJUMI

• 12 m konsules projektēšana, tās radīto spēku uzņemšana un 
novadīšana līdz pamatiem

• Tika izstrādāti nestandarta mezglu risinājumi

• Konsules savienojuma mezgli ar ārējo ēku, ņemot vērā, ka tās 
tika montētas pēc ēkas karkasa

• Konsules tika konstruētas ar konstruktīvo pacēlumu



MONTĀŽAS IZAICINĀJUMI

Būvniecības laiks:

Karkass – 24 nedēļas

Fasāde – 31 nedēļas

Izaicinājumi:

Šaura būvlaukuma teritorija

Stikla fasādes montāža paralēli karkasam

Karkasa montāžā izmantots torņa celtnis 
un mini celtnis

Materiālu uzglabāšana tekošajos ēkas 
stāvos

Pārkaru montāžā tika izmantotas pagaidu 
metāla konstrukcijas, demontāžas laikā tika veikti 
pārkaru mērījumi
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