EXPO 2010 – Shanghai
EXPO 2010 havde temaet ‘Bedre by – bedre liv’ med fokus
på bæredygtig byudvikling. Over 200 lande og internationale
organisationer var repræsenteret på udstillingen. Der deltog
Danmark med den hidtil største EXPO-satsning med en pavillon
på 3.000 m2 håndteret via Byggeweb Projekt.
Byggeweb Projekt valgt som digital platform
ALECTIA har som underrådgiver til arkitektfirmaet BIG stået for
udbud, entreprisekontrakter og udførelsen af den danske pavillon i Shanghai. Ligeledes har ALECTIA fungeret som rådgiver og
repræsentant for bygherren Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tidligt
i processen valgte ALECTIA at anvende Byggeweb Projekt som
fælles, digital platform til dokumenthåndtering. Dertil udtaler
Morten Pedersen, Senior Project Manager, ALECTIA:
Lokation: Shanghai, Kina
Projekttype: EXPO Verdensudstilling

» Morten Pedersen, ALECTIA:

Areal: 3.000 m2

» Brugen af Byggeweb Projekt har været et godt og

vigtigt redskab, til at styre den løbende dokument-

Besøgende: 73 mio., heraf 5 mio i den danske pavillon
Bygherre: Erhvervs- og Byggestyrelsen
Arkitekt: BIG

håndtering i forbindelse med opførelsen af den

Ingeniør: Arup

danske pavillon. Det er min oplevelse, at vi har haft

Underrådgiver: ALECTIA

en effektiv håndtering af data, som er kommet alle
involverede parter til gode.

Parterne bag EXPO 2010-projektet
Bag EXPO-projektet stod foruden Økonomi- og Erhvervsministe”Brugen af Byggeweb Projekt har været et godt og vigtigt red-

riet, Realdania og en række førende danske virksomheder som

skab, til at styre den løbende dokumenthåndtering i forbindelse

Mærsk, Vestas, Grundfos, Landbrug og Fødevarer samt

med opførelsen af den danske pavillon. Det er min oplevelse,

Ny Carlsbergfondet. Udstillingen var åben indtil 31. oktober

at vi har haft en effektiv håndtering af data, som er kommet alle

2010 og havde over 73 mio. besøgende, hvoraf mere end 5 mio.

involverede parter til gode. Og så har det jo været utroligt spæn-

gæster lagde vejen forbi den danske pavillon.

dende, at være med på så kreativt og flot et projekt.”
Opførelsen af den danske pavillon
Pavillonen er én sammenstøbt stålkonstruktion udformet som et
stort dobbelt-spiralformet forløb. Spiralformen omkranser havnebadet, hvor Den Lille Havfrue sidder.
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