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LABURPENA: Artikulu honetan, itsas bidaietarako ontzi bat eta
hiru hotel aztertu dira. Lau kasuek, goi-mailako edo luxuzko turismoa eta bidaiariak dituzte oinarritzat. Haien eraikuntza-prozesuek
badute desberdintasunik ordea.

ABSTRACT: A cruise ship and three hotels have been analyzed in
this article. All four cases are considered as luxury accomodation.
The construction process of them differs from each case to the
other.

GAKO-HITZAK: tsas bidaiak, hotela, eraikuntza, automatizazioa

KEY WORDS: ship cruise, hotel, building, automation

Itsas bidaietarako ontziak inspirazio-iturri izan dira arkitekto
ugarirentzat. Haien forma eta funtzionaltasuna goraipatua
izan da. Hala azaldun zuen Le Corbusier-ek berak bere 1923.
urteko Vers une architecture liburuan. Atal oso bat du Les
Paquebots deituriko itsasontzi transatlantikoaren azterketari
zuzendua. Azterketa hori baliagarri izan zitzaion ondoren
egin zituen arkitektura-proiektuetarako.
Gaur egun ere, itsas bidaietarako ontziek badute zer erakutsia. Artikulu hau ekoizte-prozesuan zedarrituko da. Galdera
hau da: itsas bidaietarako ontzien ekoizte-prozesuak efizienteagoak ote dira hotelen eraikuntza baino? Hotelen nahiz
itsasontzien betebeharrak antzekoak badira ere, eraikitzeko
modua desberdina da.
Azterturiko kasuak

Itsasontzi eta hotel esanguratsuen parametro batzuk aztertuko dira. Batetik metro karratu bakoitzeko kostua. Bestetik,
eraikuntza gauzatzeko denbora. Datuak, taula soil batean
barik, haien testuinguruan azaltzea beharrezkoa dela esan beharra dago. Izan ere, kasuan kasuko berezitasunekin janztea
komeni da.
Lehen kasua: Allure of the seas itsasontzia. Gaur egun dagoen itsas bidaietarako ontzi handiena da. Luxuzko hotel edo
opor-egoitza batek eskaintzen dituen zerbitzuak ditu, tartean,
dendak, kasinoa, zinema eta igerilekua. Bost izardun hotel
mugigarria dela esan daiteke.
Finlandian ekoitzitako ontzia da, Turkku hirian. Itsasontzi
honetan, 6.296 turistentzako eta 2.300 tripulatzailerentzako
tokia dago. Jende horri guztiari ostatu emateko, 2.706 kamarote daude, flotazio-marraren gainetik dituen 16 pisuetan banaturik. 361 metroko eslora du eta 60 metro inguruko manga,
erruna edo zabalera. Allure of the seas eraikitzea 1.200 milioi
dolar (922 milioi euro) kostatu zen. Altzairuzko egitura eta
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itxituraz osaturik dago, beirazko leihoak ere ugariak direlarik.
Forma bihurritu ugarirekin topa gaitezke, uretan hondoratzen
den partean batik bat. Itsasoan zehar mugitu ahal izateko,
hidrodinamikak garrantzia handia du. Horrekin zera esan
nahi da: forma konplexuak dituela itsas arkitektura honek, eta
kostuan zein denboran eragina duela.
Zenbat metro karratu ditu ontziak? Royal Caribean-ek,
web orrian argitaratzen dituen planoen arabera, turistentzat
erabilgarria eta beharrezkoa den azalerak 222.064 m2 dituela
kalkula daiteke. Hortaz, turismo-egoitzaren azaleraren kostua
4.156 eurokoa da metro karratuko. Kostu oso horretan,
propultsio- eta gidatze-sistema guztiak sarturik daude. Azken
hori kostu osoaren % 25-% 30 da (Olaizola, 2004). Hau da,
altzairuzko ontzia, egitura, barneko banaketak eta instalazioak, kostu osoaren % 70 dira (Ennis et al.). Beste era batera
esanda, itsas arkitekturak edo eraikuntza flotagarriak, bertan
bizitzeko instalazio, zerbitzu, atondura eta altzari guztiekin,
metro karratu bakoitzeko, 2.909 euro balio du.
Eraikitzeko denborari dagokionez, 2008ko azaroan hasi
zuten eta 2010eko abenduan martxan zen jada. Hau da 308
metro karratu ekoitzi zituzten urteko egun bakoitzeko.
Bigarren kasua: Dubai-ko Burj Al Arab hotela. Atkins ingeniaritzako Tom Wright izan zen arkitektoa. Irla artifizial baten
gainean eraikita dago. Eraikinak altzairuzko egitura-sistema
berezia du (artikulu honetan ez da azalduko) eta fatxadak gehienbat beirazkoak dira. Nolabaiteko teknologia-erakustaldia
izan nahiko luke eraikinak.
Guztira 120.000 metro karratu ditu. 650 milioi dolarreko (500
millioi euro) kostua izan zuen. Alegia, 4.166 euroko kostua izan
zuen metro karratuko. Kasu honetan, argi dago, zimenduek
eta irla egiteak berak gainkostu handia eragin zuten. Luxuzko
barne-diseinua lortu nahiak ere eragina izango zuen kostuan.
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Azterturiko lau kasuen profila eta oinplano generikoak. Ezkerretik
eskuinera, Allure of the seas, Burj Al Arab hotela, W hotela eta Marqués
de Riscal hotela.
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Eraikitzen, 1994. urtean hasi ziren. 1997. urtean bukatu
zuten. Hiru urteko lana izan zela esan daiteke. Beraz, 108
metro karratu eraiki zituzten eguneko.
Hirugarren kasua: Bartzelonako W hotela. Ricardo Bofill-ek
proiektaturiko eraikina, ez da aurrekoa bezain konplexua.
Tokian eginiko hormigoizko egitura du eta banaketa-sistema
tradizionala. Beirazkoa du fatxada osoa. Orotara, 90.000 m2
eraikigarri ditu eta 260 milioi euro kostatu zen. Ondorioz
2.888 euroko kostua du metro karratu bakoitzeko. Hemen
ere itsas bazterrean eraikitzearen gainkostua kontuan hartu
beharko litzateke. Baina eraikitako atal bat bulegoak direla
kontuan hartu behar da. Bulegoak, hotel-izaera duen azalera
baino merkeagoak dira.
Eraikitze-lizentzia 2007. urtean eman zioten eta 2009an bukatu. Eguneko 123 metro karratu eraiki zituzten beraz.
Laugarren kasua: Eltziegoko Marques de Riscal´upeltegiko hotela. Frank O. Gehry-ren estudioak proiektaturiko eraikinak
6.940 metro karratu eraiki ditu eta 42 milioi euroko kostua
izan zuen. Esan nahi baita, 6.051 euro ateratzen direla metro
karratuko. Pentsatu behar da ez dela bakarrik eraikuntza
eta atonduraren kostua, inguruko upeltegiak atontzeak ere
kostu handia izan zuela. Aurreko bi kasuetan baino proiektu
konplexuagoa ere bada. 2003an hasi eta 2006an bukatu zen.
Alegia, askoz motelago eraiki zen: 7 metro karratu eguneko.
Faktoreak

Aurreko azterketatik honako hau ondoriozta daiteke: oro har,
hotelak eraikitzeko diru eta denbora gehiago behar da. Zeintzuk dira itsasontziak hotelak baino merkeago eta azkarrago
ekoizteko arrazoiak? Galdera horri erantzun nahian, bigarren
puntu honetan faktore orokor batzuk aztertuko dira.

Ohartzen bagara, eraikuntza optimizatzeko faktore posible
batzuk atera daitezke ontzigintzatik. Izan ere, kruzeroak eraikitzeko modu orokorra, onartua eta ohikoena aurrefabrikazioan, modulazioan eta automatizazioan oinarritzen da.
Hotelen sektorean, aurrefabrikatua denak turismo
merkearekin izaten du zerikusia. Komun aurrefabrikatuak ikus
daitezke, Formule 1, Easy-Hotel eta antzekoetan. Itsasontziak
egiteko, gehienbat ontziola kokatzen den he-rrialdeko bertako
jende kualifikatua eta makineria berezia erabiltzen da. Hotelak
egiteko, ordea, langile ez-kualifikatua izaten da askotan.
Diseinatzeko softwarearen eta ekoizte automatizatuaren
arteko lotura
Arkitektoak eta arkitekto-bulegoak ohituta daude CAD
edota BIM erabiltzera. BIM delakoak hain zuzen, eraikuntzaelementuak makina automatizatuetan fabrikatzeko aukera
eman dezake. Hau da, proiektuan marrazten diren elementuak CNC izeneko makina automatikoetan ekoitzi daitezke.
Azterturiko hoteletan, CAD eta CNC arteko lotura horrek
egitura eta kanpo-itxiturako elementu batzuk egiteko balio
izan du bakarrik (1).
Har dezagun 4. kasua, Eltziegoko hotela. Estalkiko egitura,
Catia programa bitartez landu zen. Ondoren, Gasteizko
Urssa kooperatiban, egitura-elementu bakoitza moztu eta
bihurritu zen, makina automatikoetan. Prozesu logikoa da,
gaur egungo teknikari egokitua. Baina gainerako eraikuntzaelementuak (hormigoizko egitura, harrizko fatxada, estalkiko
itxitura, barne banaketa, etab.) eskulan handia exijitzen duten
teknikekin bideratu ziren. Arrazoi horrek, atzerapena eta
gainkostua ekarri du. Eltziegoko hotelarenproiektu konplexuan, datuek hori bera adierazten dute.
(1) CAD (Computer Aided Drawing); CAM (Computer Aided manufacturing);
BIM (Building Information Modelling); CNC (Computer Numerical control)
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STX ontzioletan ekoizten diren kabina aurrefabrikatuak.
Iturria: http://www.stxeurope.com/sites/Finland/Cabins/ProductsandServices/Pages/default.aspx

STX ontzioletan ekoitziriko ``Oasis of the seas´´-en azpikaldea. Ontzi hau, azterturiko ``Allure of the seas´´-en
ahizpa da. Eraikuntza geometria bereziak nabari dira. Iturria: http://malcolmoliver.wordpress.com

Ontzigintzan, proiektu-egitea eta ekoizte automatizatua,
askoz ere lotuago, koordinatuago eta orokortuago daude.
Hemen ere, elementu oso konplexuak ekoizten dira. Itsasontziren beharrak hala exijitzen du. Allure of the seas ontzian, 500.000 pieza ezberdin daude. Horiek guztiak modu
automatizatuan moztea, doblatzea eta elkarri lotzea beharbeharrezkoa da. Nola lortu? CAD, CAM eta CNC sistema
elkarlotuekin. Modu horretan, prozesua merkeagotu eta
azkartu egiten da.
Modulazioa
Azterturiko itsasontzien tamainako egitura edo kaskoa
moduluka eraikitzen dute. Egitura-unitate desberdinak izaten
dira. Askotan hainbat pisutakoak. Gero unitate bakoitza lotu
egiten dute, horretarako garabi izugarriak erabiliaz.
Hotelen eraikuntzan, egitura, elementuz elementu igo eta
lotzen da obran bertan. In situ hormigoiaren kasuan bertan
fabrikatzen da. Hau da kasu orokorra. Itsasontzien teknika
erabili nahi bagenu, solairu osoak, zutabeak eta habeak barne,
igo beharko genituzke aldi bakoitzeko. Hotelen kasuan, noizean behin baino ez da egiten modu horretan.

Aurrefabrikazioa
Itsasontziko kabinak kaxa aurrefabrikatuak izaten dira.
Ontzira igo baino lehen, banaketa-elementuak, instalazioak
eta altzariak josiak dauzkate. Garabiekin sartzen dituzte ontzi
barnean. Behin kaxa horiek ontzian daudela, egokitutako
tokian paratzea izaten da lan bakarra.
Azterturiko hiru hoteletan, barne-banaketa obran bertan
manipulaturiko elementuekin bideratu da. Horrek arazo ugari
ematen ditu. Batetik, eskulan ugari behar izaten da. Bestetik,
planoak etengabe interpretatu behar dira, eta, ondorioz, akatsak sor daitezke. Azkenik, istripu gehiago izateko aukera dago.
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