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Sammanfattning 

Vi har valt att undersöka vilka möjligheter och eventuella risker det finns att bygga högt i 
Stockholm. Undersökningen utgick på att jämföra olika byggtekniska lösningar för 
stomsystem. Hur tar stomsystemen hand om vertikala och horisontella laster? Vilket 
stomsystemen är lämpligast vid en viss höjd? Dessa är några av de frågor som besvaras i 
arbetet. 

De vertikala och horisontella lasterna är de faktorer som främst försvårar höghusbyggandet. 
Med en större belastning av laster ju högre det byggs måste stomsystemen dimensioneras 
med allt större noggrannhet för att lasterna ska nedföras till grundläggningen på ett säkert 
sätt. Stomsystemen måste även dimensioneras för de svajningar och stabilitetsproblem som 
uppstår av de transversella lasterna.  

Genom inläsning av litteratur och intervjuer angående ämnet så har vi kommit fram till att 
den största orsaken att det finns så få höghus i Sverige beror på den politiska inställningen i 
landet och efter Turning Torsos kostnad dubblerades så har många dragit sig undan 
höghusprojekt. Byggtekniskt har vi i Sverige erfarenheter att bygga upp till 100-150m.  

  

iii 



  

iv 



Abstract 

We have in this thesis decided to examine the possibilities and the possible hazards of high-
rise buildings in Stockholm. We compared the different structural systems to determine how 
the systems handle the vertical and transversal loads and which system is to recommend to a 
certain height.  

The vertical and transversal loads are the main factors that make high-rise buildings harder to 
dimension than normal buildings. The higher the building is the more vertical and transversal 
loads that needs to be accounted in the dimensioning of the structural systems. This needs to 
be done accurately to secure the safety of the building. The sway and stability problems that 
occurs from the transversal loads need to be taking into account when designing the structural 
system. 

By reading literature and conducting interviews about the subject we can come to the 
conclusion that the reason why Sweden is behind with recent high-rise development is 
because of political reasons rather than lack of knowledge. We in Sweden have the 
experience to successfully build high-rise buildings up to 100-150m. 

  

v 



  

vi 



Förord 

Detta examensarbete har vi utfört som vårt avslut på högskoleingenjörsprogrammet 
Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskola. Arbetet har skrivits av Micheal 
Marcuz och Kuang Zhao under vårterminen 2014. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng.  

Vi skulle vilja tacka vår handledare Claes Bergsten och alla de duktiga och erfarna 
ingenjörerna i Grontmij. Vidare vill vi även tacka Peter Eklund, vår handledare i KTH och 
vår examinator Sven-Henrik Vidhall för deras synpunkter och hjälp under utförandet av 
examensarbetet.  

Sist vill vi även tacka alla personer som gett stöd och hjälp på intervjuer under vår 
arbetsprocess.  

 

 

Micheal Marcuz och Kuang Zhao 
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund 
Att bygga på höjd har inte riktigt tagit fäste inom husbyggande i Sverige, men med den ökade 
urbaniseringen börjar höghusbyggande bli allt mer aktuellt. Med storstäder som Stockholm, 
Malmö och Göteborg som lockar invånarna med möjligheter i form av arbeten och 
utbildningar kommer denna urbanisering att öka inom en snar framtid. Lösningen har hittills 
varit att bygga på bredden, dock ökar trycket på infrastrukturen för varje ny stadsdel som 
byggs ut på bredden. Nya tåg- och bussrutter måste planeras och byggas. Motorvägarna 
blirmer utsatta för trängsel på grund av att det är mer bilar som ska in till stadskärnan, vilket 
leder till krav för fler parkeringsplatser. Byggande på höjd tillåter fler människor att bosätta 
sig i stadskärnan, där infrastrukturen redan är utvecklad och fungerande. Detta leder till en 
mer konkurrenskraftig stad och en mer miljövänlig stad där kommunaltrafiken används. 

1.2 Syfte 
Målsättningen med examensarbetet är att undersöka och redovisa de avgörande faktorerna 
som påverkar höghusbyggande med hänsyn till den svenska marknaden. Komplikationer och 
möjligheter för när hus byggs på höjden ska redovisas. Dessutom ska information kring val av 
stomsystem redogöras för. 

1.3 Frågeställningar 
Det kommer att konstruktionsmässigt undersökas och analyseras om höga konstruktioner är 
en lämplig lösning i Sverige eller inte. Följande frågeställningar ska besvaras under arbetet:  

• Vad är de avgörande faktorerna som påverkar byggandet av höghus?   
• Vilka faktorer är det som påverkar valet av stomsystem?  
• Vad är det för laster som påverkar en hög byggnad och hur påverkas projekteringen?  
• Vad har Eurokod för begränsningar och krav angående höghus?    
• Vad finns det för risker och möjligheter som dyker upp när det byggs på höjden?  

1.4 Avgränsningar 
Eftersom detta är ett brett område har vi valt att begränsa oss till att avspegla höghusbyggande 
på den svenska marknaden och efter svenska förhållanden. Produktionsmetoder och 
ekonomiska aspekter kommer inte att bemötas i större utsträckning i arbetet. Stomsystem 
kommer att bearbetas och jämföras samt en grov sammanställning av de olika lasterna som 
bör beaktas vid konstruktion av ett höghus redovisas utan djupare analyser. 
Jordbävningslaster kommer inte att behandlas då det inte är aktuellt i Sverige.  
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1.5 Arbetsmetodik  
För att kunna få en djupare inblick i området har vi valt att låna och läsa litteratur för att få 
byggtekniska och konstruktionsmässiga kunskaper kring höghusbyggande. Ett antal intervjuer 
kommer att anordnas hos olika arkitekter, konstruktörer samt entreprenörer och genom detta 
kan vi få ytterligare expertkunskaper samt även deras inställningar och synpunkter kring 
området. Frågeställningar besvaras med helhetstänkanden där olika påverkade faktorer vägs 
samman.  

1.6 Rapportöversikt 
Kapitel 1. Inleder rapporten med bakgrund, syfte och problem som ska undersökas samt 

vilka avgränsningar som ställts.  

Kapitel 2. Här redogörs historiken kring höghusbyggande både i Sverige och 
internationellt. Ytterligare kommer ordet ”höghus” definieras. I samband med 
detta kommer vi att få en syn på vad man har för inställningar kring höga 
konstruktioner 

Kapitel 3. Här klargör vi vilka komplikationer som uppstår när man uppför höga 
konstruktioner under projektering. Här fokuserar vi på vertikala och 
horisontella laster. Fokusen ligger på horisontallaster där vindlaster kommer att 
beaktas med hänsyn till både statisk och dynamisk påverkan.  

Kapitel 4. Här presenteras och redovisas de olika stomsystemen som använts i olika 
projekt under de senaste åren. Stomsystemen i höghus uppdelas i två grupper 
beroende på vilken del av byggnaden som tar upp de transversella krafterna. 

Kapitel 5. Intervjuer med olika aktörer redovisas samt vidare diskussion angående för och 
nackdelar av höghus för den svenska marknaden.  

Kapitel 6. En sammanfattning av samtliga resultat och data redovisas.  

Kapitel 7. Här presenteras vår slutsats. 
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2 Allmän fakta om höghus 

2.1 Definition av höghus och skyskrapa 
Det finns ingen fast gräns på hur högt ett höghus eller skyskrapa kan vara. En byggnad 
kategoriseras som ett höghus om byggnadshöjden är mycket högre och står över de 
omgivande byggelserna [1]. Den maximala höjden för ett höghus ökar kontinuerligt med tiden 
tack vare en ständig utveckling av nya konstruktionslösningar. Enligt Emporis Standards 
definieras höghus vara mellan höjden 35-100m. En byggnad med ett våningsantal på 12-39 
våningar räknas automatiskt som ett höghus om byggnadshöjden är okänd [2]. Ytterligare kan 
en byggnad klassificeras som ett höghus ifall byggnaden innehåller teknik ämnad åt höghus så 
som hissar eller komplement för att stabilisera vindlaster [3]. I USA definierar National Fire 
Protection Association alla byggnader som höghus ifall de är högre än 23m [4].  

Under början av 1900 talet byggdes det många höghus både i New York och Chicago som då 
klassificerades som en skyskrapa trots att de bara hade 10 våningar. En sådan byggnad skulle 
inte klassificeras som en skyskrapa enligt dagens standard. Emporis Standards definierar en 
skyskrapa som en byggnad med en höjd av minst 100m [5]. Ett högt byggnadsverk kan endast 
räknas som en skyskrapa ifall byggnaden är ämnad att användas som kontorsutrymme, hotell 
och bostäder. Höga byggnadsverk som industriella byggnader och torn räknas inte som 
skyskrapor, exempelvis den 333m höga Tokyo Tower.  

Byggnader över 300m och 600m klassificeras som ”Supertall” respektive ”Megatall”. Juli 
2013 stod det endast 73 ”Supertall” och 2 ”Megatall” byggnader klaras och utnyttjades runt 
om i världen.   
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2.2 Hur bestäms byggnadshöjden? 
Byggnadshöjden kan variera beroende på vad som definieras som högsta punkten på 
byggnaden. Generellt har det inte funnits en standariserad modell som kunde följas vid 
mätning av en byggnads höjd. Buildning and Urban Habitat, CTBUH [6], har utvecklat dessa 
följande figurer som visar tre olika kategorier som kan följas vid en uppmättning av byggnads 
höjd. 

1. Höjd uppmätts från marknivå till den högsta arkitektoniska punkten av byggnaden, 
tornspiror inräknas. Antenner, skyltar, flaggstänger eller teknisk utrustning räknas inte 
med. Denna kategori är mest utnyttjad för att avgöra höjd av höga byggnader, se 
figur1. 
 

 

Figur 1 

 

 
2. Höjd uppmätts från marknivå till den högsta bebodda våningen i byggnaden, se figur 2.  

 
 

 
 

Figur 2 
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3. Höjd uppmätts från marknivå till byggnadens absoluta högsta punkt. Material och 
funktion spelar ingen roll, till exempel antenner, skyltar, flaggstänger eller teknisk 
utrustning, se figur 3.  

  

 

Figur 3 
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2.3 Historiken 

2.3.1 Från den förhistoriska tiden till 1800 talet 
Människan har sedan forntiden haft en strävan att bygga stort och högt. Myten om Babels torn 
är ett resultat av den strävan. Under historien har det uppförts höga byggnadsverk för att visa 
upp makt och egendom mellan familjer samt hedra ledare. Arkitekter accepterar utmaningen i 
de flesta fallen för att visa att de är bättre än konkurrensen. Det var ett sätt för människan att 
tänja gränsen för vad som var möjligt. 

De första höga byggnaderna som uppfördes under de senaste 4500 åren var Egyptens 
pyramider. Pyramiderna är uppbyggda stora stenblock som placerades på varandra. Egyptens 
första pyramid är Djosers trappstegspyramid som är uppbyggd av sex mastabor på varandra 
av minskade storlek [7]. Pyramiderna användes som avsatser för att faraonerna skulle nå Guds 
rike. Den mest berömda pyramiden under den tiden var Cheopspyramiden som då ansågs vara 
världen högsta byggnadsverk med en höjd på 147m.  

Ett annat byggnadsverk som dök upp under antiken var Alexandrias fyrtorn, se figur 4. Med 
117m räknades fyrtornet vara världens näst högsta byggnad vid den tiden, efter 
Cheopspyramiden. I tornets topp placerades det en gigantisk spegel för att reflektera solljus 
under dagen, under natten tändes det brasor för vägleda skepp in till hamnen. Fyrtornet 
förstördes efter två jordbävningar som skedde i början 1300 talet [8].  

 

 

Figur 4 Fyrtornet på Faros, 280 f.Kr. 
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Historiskt har det byggts med material som är tunga och stabila, som ofta har varit natursten 
eller murverk. En hög byggnad av dessa materialval får väldigt tjocka och tunga ytter- och 
hjärtväggar. Detta ledde till begränsningar för hur högt det kunde byggas, till exempel 
Monadnock Building som i bottenplan hade bärande väggar med tjockleken 1.8m och i 
toppen 46cm [9]. Nya material behövdes för att kringgå begränsningarna.   

Den industriella revolutionen gav följd till urbanisering av städer i slutet av 1800 och början 
av 1900 både i Europa och USA. Detta ledde till krav för högre byggnader där alla dessa 
människor kunde bosätta sig, detta krav ledde till nya genombrott i byggtekniken. I samband 
med att elmotorn uppfanns dök hissar av diverse typer upp. Hissen möjliggjorde högre 
byggnader där trappan tidigare begränsat [10].  

Home Insurance Building av arkitekten William Le Baron Jenney som färdigställdes 1885 i 
Chicago var världens första skyskrapa med 10 hela våningar, se figur 5 och 6 [11]. Stålram-
stommen är anledningen till att denna byggnad utsågs som världens första skyskrapa. Lasterna 
förs ner genom de bärande stålramarna. Fasaderna är av typen utfackningsväggar som bara 
tog hand om sin egentyngd och de vindlaster den vart utsatt för.  Stålramen utgjorde en 
tredjedel av vad byggnaden skulle vägt om den var byggd med sten eller murverk. Trots 
viktminskningen kunde stålramen behålla stabiliteten och hållfastheten. Med stålramen 
möjliggjordes även en flexibel planlösning då de tjocka bärande väggarna av murverken 
kunde undvikas [12].  

    

Figur 5 Home Insurance Building, 1885                        Figur 6 Monadnock Building, Chicago, 1891 
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2.3.2 Från 1900 talet till 2000 talet 
I slutet av 1800-talet gick höghusbyggandet in i en rush att bygga högre och högre. Att bygga 
höghus och skyskrapor blev en tävling. Park Row Buildning ansågs vara startskottet för 
tävlingen. Park Row färdigställdes 1899 med 30 våningar, se figur 7. Tävlingen pågick tills 
Empire State Building med sina 102 våningar färdigställdes 1931,se figur 8 [13]. Grunden till 
denna rush var ekonomiska förutsättningar. Med den stora urbaniseringen uppkom behovet 
för nya kontorslokaler, för att kunna placera allt centralt bestämdes det att bygga på höjd. Med 
utvecklingen av stålramen kunde mer lockande lokaler byggas. De klaustrofobiska 
utrymmena med trånga korridorer och små fönster utbyttes mot en mer flexibel planlösning 
där landskap var möjliga och stora fönsteröppningar. Trots den stora ökningen i höjd så 
planade utvecklingen för konstruktionstekniken ut efter stålramen. Den svaga utvecklingen 
och bristen på konstruktionsmässiga undersökningar på stomsystemen ledde till att 
byggnaderna var överdimensionerade då material användes i överflöd för att uppnå stabilitet. 

 

  

Figur 7 Park Row Building, New York, 1899                      Figur 8 Empire State Building, New York, 1931 
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2.3.3 Från 2000 talet till moderna tiden 
Skyskrapan idag betraktas mest som en symbol för att staden tillhör den moderna världen. 
Världen högsta skyskrapa idag är Burj Khalifa som har nått en höjd på 828m med 164 
våningar. På andra plats kommer den ännu pågående Shanghai Tower att hamna med en höjd 
på 632m. 

Faktorer för den nutida spurten i höjd var ny byggteknik som tillät arkitekter och ingenjörer 
att bygga i större utsträckning än tidigare. Nya material med bättre hållfasthet utvecklades. 
Datorprogram utvecklades för att kringgå den tidskrävande tvåstegs metoden som användes 
flitigt under 1900-talet. Tvåstegs metod gick ut på att först utföra hållfasthetsberäkningar på 
den övre delen och sedan räkna den undre halvan av byggnaden för att få fram ett 
totalresultat. Denna metod är tidskrävande och gav förlängda projekteringstider. Med 
introduktionen av personaldatorn kunde program utvecklas för att beakta byggnaden i helhet. 
Beräkningar kunde utföras i flera iterationer på samma modell för att senare kunna välja ut 
den bästa iterationen på modellen [14].  

Följande två tabeller visar utvecklingen på höghusbyggandet runt om i världen mellan åren 
1982 och 2006. Intressant att uppmärksamma är att 1982 låg Asien på tredje plats med 20,2 % 
av alla höghus, Nord Amerika låg på första plats med 48.9 %. År 2006 har Asien gått om till 
första plats med 32.3 % och Nord Amerika halkat efter till andra plats med 24 % [15].  
 
 

Region Länder (St) Procent (%) Byggnader (St) 
Nord Amerika 4 48,9 1701 
Europa 35 21,3 742 
Asien 35 20,2 702 
Syd Amerika 13 5,2 181 
Australien 2 1,6 54 
Mellan Östern 15 1,5 51 
Afrika 41 1,3 47 
Mellan Amerika 20 0,1 4 
TOTAL 165 100 3482 

 Tabell 1 Tall Buildnings In Regions (ca 1982), Emporis.com 

Region Länder(St) Procent (%) Byggnader (St) 
Asien 20 32,3 35016 
Nord Amerika 18 24 26053 
Europa 20 23,8 25809 
Syd Amerika 10 16,6 18129 
Oceanien 7 2,3 2839 
Afrika 20 1 1078 
TOTAL 95  100 108924 

Tabell 2 Tall Buildnings In Regions (2006), Emporis.com 
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2.4 Världens högsta byggnad 
Burj Khalifa med sina162 våningar och en höjd på 828m representerar det mest avancerade av 
byggnadstekniken som är tillgänglig just nu, se figur 10 och 11. Nedan redovisas en 
sammanställning av de olika byggnadsdelarna.  

Grundläggningen består av fyra platsgjutna armerade betongplattor som bärs upp av 194 
armerade betongpålar. Plattan har en tjocklek på 3,7m som består av fyra enskilda plattor som 
gjuts ihop till en totalarea på 12500 kvm. Pålarna har en diameter på 1,5m och slogs ner till ett 
djup på 40m.  

 

Figur 9 Burj Khalifas principskiss under påverkan av vindlaster 

 

Stomsystemet uppfördes som ett ”Y” med armerad betong kärna upp till en höjd av 587m 
därefter så fortsattes det av en stålkonstruktion. Förutom det estetiska formspråket, bidrar 
formen till att öka stabiliteten och minska de vindpåfrestningarna på byggnaden. Systemet 
maximerar även den yta som kan uthyras. Principen bakom systemet är att vingarna stödjer 
varandra som stödpelare under vindtryck. När byggnaden utsätts för vindtryck står minst en 
av vingarna för styvheten, oavsett det håll vinden infaller mot byggnaden. Som figuren 9 visar 
består varje vinge av sammanbundna tuber och dessa tuber har en ökande höjd där en 
trappform bildas. Trappformen minskar den effekt vindstöten har på byggnaden då vinden 
avleds av byggnadens avbrutna kanter.  

Fasaden består av reflekterande aluminium och räfflade plåtar av rostfritt stål. Kring 26,000 
fönsterpaneler användes med en gemensam yta på 111500kvm. Fasadsystemet är speciellt 
anpassat för att klara av den extrema sommarvärmen i Dubai.  

Vattensystemet har en kapacitet att leverera 946000 liter vatten dagligen.  

Elsystemets maximala elförbrukning ligger vid 36MW vilket motsvarar 360000st glödlampor 
med en styrka av 100W som tänds samtidigt.  

Kondens insamling. I kombination med Dubais klimat och byggnadens höjd bildas över 58 
liter kondensvatten årligen. Vattnet samlas in och dräneras i ett separat rörsystem till en tank i 
källaren för att sedan återanvändas.  
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Hissar och liftar. 57st hissar, 8st rulltrappor och 160 trapphus finns installerade i byggnaden. 
Speciella hissar med tvåvåningskorgar, går i en topphastighet på 10m/s vilket gör det till 
världens snabbaste hissystem [16].  

 

Figur 10 Burj Khalifa 

 

Figur 11 Burj Khalifa 
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3 Projektering  

3.1 Lastskillnad- höga hus och låga hus 
Den största skillnaden mellan höghus och låghus är de stora kraftpåfrestningarna som ökar 
med byggnadens höjd. Detta leder till att mer hänsyn krävs vid dimensionering av stomsystem 
för att säkerställa byggnadens stabilitet. Vertikala laster ökar linjärt med höjden. De 
transversella lasterna som orsakas av vindpåfrestningar ökar exponentiellt. Dessa skillnader 
leder till att speciella lösningar måste utnyttjas för att stabilisera byggnaden.  

En hög byggnad under påverkan av vindlaster kan liknas med en vertikal konsol med 
inspänningen i marken som utsätts för en horisontalt utbredd last. Detta leder till att ett 
vridmoment bildas vid grunden och ökar kvadratiskt med höjden, se figur 12. I lägre 
byggnader där slankheten är lägre bildas inte dessa moment som leder till att transversella 
krafter är mindre beaktade. Hur de transversella lasterna hanteras och överförs till 
grundläggningen är de dimensionerande faktorerna att kontrollera under projekteringen. [1] 

 

 

Figur 12 

 

3.2 Vertikala laster 
Vertikala laster i höga byggnader fungerar i stort sett likadant som i lägre byggnader. Lasterna 
är indelade i två grupper, permanenta och variabla laster. Permanenta lasterna är belastningen 
från byggnadens egentyngd, dessa laster är relativt konstanta. De variabla lasterna är 
belastningar som är temporära och rörliga under byggnadens drift, exempelvis lager, 
snölaster, möbler och människor. Beroende på antalet våningar kan de nyttiga lasterna 
reduceras för lastöverföring, dock så får inte reduceringen överstiga 40 %. De vertikala 
lasterna bör inte överstiga det grundläggningen klarar av att föra ner till marken. [1] [17] 

3.3 Horisontella laster 
De främsta faktorer som leder till att en hög byggnad belastas horisontellt är vindlaster och 
jordbävningslaster. Då jordbävningar inte är aktuellt i Sverige kommer endast vindlaster att 
förklaras i detalj.   
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3.3.1 Vindlaster 
Vindlaster var inte ett problem för höga byggnader förrän de tunga bärande konstruktionerna 
av murverk utbyttes mot konstruktioner uppbyggda av lättstålstommar. Små fönsteröppningar, 
tättliggande pelare och tjocka väggar utbyttes mot stora fönsteröppningar, längre balkar, vilket 
gav ett större avstånd mellan pelarna och mer flexibla planlösningar. Detta utbyte skedde 
dock på bekostnad av egentyngden som därmed sänkte byggnadens totala styvhet. Resultatet 
blev att byggnaden svajar mer av vindlaster [18].  

3.3.2 Vindrörelser 
Vinden är luftens rörelse. I samband med tryckskillnader i atmosfären bildas en cirkulation av 
vindflödena där den varma luften stiger och den kalla sjunker, vilket leder till att det blåser.  
Vindrörelse har en stor komplexitet, då vindflödet flyter på olika sätt beroende på hur 
byggnadsstrukturen ser ut [19]. Vindströmmar har uppmätts att ha en väldigt stor variation på 
styrka och storlek. Dessa variationer gör att vindströmmarna blåser i vindbyar eller turbulent 
form. Den dynamiska egenskapen av vinden påverkas av ett antal olika faktorer, exempelvis 
miljö, terrängform, byggnadens slankhet samt fasadstruktur. Vindhastigheten och vindriktning 
påverkar hur den resulterande kraften verkar på byggnaden. 

3.3.3 Vindhastighet 
Vindhastighet kommer i två former, de dynamiska vindbyarna där hastigheten varierar med 
tiden och den statiska medelhastigheten. Medelhastigheten av vinden ökar med höjden tills 
den når ett maximal värde kallat Vmax. Att nå Vmax är beroende på hur topografin ser ut i 
omgivningen. Med störningar i topografin så som träd, landskapet och byggnader behövs en 
högre höjd för att nå Vmax. Se figur 13 för Vmax och de dynamiska vindbyarna. Vindlaster på 
en byggnad är dynamisk och påverkas av ett antal faktorer som det närliggande landskapets 
geometri, formen och materialet av själva fasaden samt hur närliggande bebyggelse är 
placerad [18]. Jämna vindhastigheter över en tidsperiod tenderar att öka med höjden medan de 
turbulenta vindarna minskar i antal. Detta beror på att vindhastigheten blir jämnare vid högre 
höjder där störningar minskar.  

 

Figur 13 Vmax och vindbyar 
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3.3.4 Vindtryck 
Vindtrycket är ett resultat av de två nämnda formerna av vindhastighet. Den statiska 
vindhastigheten är observerad över en tid och den resulterande medelhastigheten ger ett 
statiskt tryck på byggnaden som orsakar en ständig böjning åt sidan. De dynamiska 
vindbyarna ger ett varierande tryck på byggnaden som leder till en varierad rörelse i 
byggnaden [18]. Figur 14 visar påverkan av vinden på en byggnad. 

      

Figur 14 Vindtryck 

 

3.3.5 Turbulens 
När en vindmassa möter ett hinder, så som en byggnad, separeras vinden åt sidorna för att 
senare återförenas bakom hindret och turbulenta vindrörelser skapas se figur 15. Figur 15 
visar även Venturi effekten som är en typ av turbulenta vindar. Denna typ bildas när vinden 
tränger igenom två höga objekt. Vinden som tränger igenom får en ökad hastighet på grund av 
det trånga utrymmet [18].  

       

Figur 15 Turbulenta vindrörelser och Venturi effekten 
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Vid turbulenta vindrörelser är det alltid ett övertryck så länge vinden är i kontakt med 
byggnads fasad. Är vinklarna för byggnadens kanter räta eller vindflödet för snabbt, skapas 
det zoner av undertryck precis efter hörn och bakom byggnaden. Virvelrörelser och 
virvelströmmar skapas vid dessa områden där undertryck råder, se figur 16. Virvelrörelser är 
snabba vindar som skapar en cirkulär vindström som rör sig uppåt samt det bildas undertryck 
kring byggnaden. Virvelströmmarna är långsamt rörande cirkulära strömmar som skapar små 
märkbara rörelser på byggnaden [18].  

 

 

Figur 16 Turbulens vid höghus 
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Tre fall av vindströmmar tas upp [20] 

• Fall A vinden inträffar mot kortsidan av ett rektangulärt höghus. 
• Fall B vinden inträffar mot långsidan av ett rektangulärt höghus. 
• Fall C vinden inträffar mot ett liksidigt rektangulärt höghus.  

 

Figur 17 Tre fall av vindströmmar 

Figur

Fall C vinden 
inträffar mot ett 

liksidigt 
rektangulärt 

höghus

Tre olika fall av 
vindströmmar

Fall A vinden 
inträffar mot 

kortsidan av ett 
rektangulärt 

höghus.

Fall B vinden 
inträffar mot 

långsidan av ett 
rektangulärt 

höghus.

Beskrivning

På kortsidan där vinden infaller bildas ett 
övertryck på byggnaden som tränger ut vinden 
till kanterna. Den lilla infallsarean av kortsidan 

leder till låga virvelvindar nära marken. Vid 
kanterna finns de största sugkrafterna där 

vindflödena sugs in nära byggnadens långsida. 
Byggnadens baksida utsätts för negativt tryck 
som återförenar vindflödena nära byggnaden 

utan att turbulensvindar bildas.  

Ett övertryck bildas på långsidan där vinden 
infaller som tränger ut vinden längs kanterna, 
pga att den stora infallsarean bildas det höga 

virvelvindar nära marken. Vid kanterna utsätts 
vindflödena för stora sugkrafter och pga att den 
relativt smala kortsidan jämfört med långsidan 
bildas det ett stort negativt tryck bakom huset. 
Resultatet av den smala kortsidan leder till att 

vindarna återförenas efter att de färdats ett 
långt avstånd. Detta leder till att 

turbulensvindar bildas bakom byggnaden. 

Ett övertryck bildas där vinden infaller mot 
byggnaden som tränger ut vindflödena längs 
kanterna. Låga virvelvindar nära mark bildas 

på grund av den lilla infallsarean. Vid kanterna 
bildas det sugkrafter, dock hinner inte 

vindflödena dras in nära byggnaden som i fall 
A. Det bildas inga turbulensvindar bakom 

byggnaden och vindflödena återförenas nära 
byggnaden.
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För att motverka stora och obehagliga vindar nära marken kan en valvgång byggas igenom 
byggnaden, detta ändrar vinddynamiken totalt. Från att virvelvindar bildas kring marken 
förflyttas maxvindtrycket från den nedre delen av byggnaden till mittpunkten av byggnad 

                  

Figur 18 Vindrörelser utan valv 

Figur 18 visar hur det bildas virvelvindar nära marken på den vindutsatta sidan. Den visar 
även att fördelningen av vindtrycket är som störst närmast marken. Figur 19 visar hur vinden 
beter sig ifall det finns ett valv i byggnaden, den visar även fördelningen av vindtryck på fram 
och baksidan av byggnaden [18].  

 

Figur 19 Vindrörelser med valv 
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3.3.6 Rörelser orsakad av vindlaster 
När en vindlast träffar en byggnad blir resultatet att en momentkraft skapas av vindtrycket. 
Storleken på vindtrycket är beroende av två delar, hur snabb vindhastigheten är och hur stor 
infallsarean på byggnaden är.  

 

Figur 20 Infallsvinkel av vindar 

Figur 20 visar hur byggnaden svänger beroende på den riktning vinden infaller ifrån. 
Fasadutformningen av byggnaden kan användas för att motverka effekten av hur vinden 
verkar på en byggnad. Vindtrycket är alltid störst när infallsvinkeln av vinden är vinkelrät mot 
byggnadens fasad. Ifall vinden blåser in mot fasaden från någon annan vinkel än 90º så 
försummas en stor del av vindlaster [18]. Vindstötar orsakar svängningar av byggnaden i 
samma riktning som vinden. Vindstöt kan beskrivas som tryckvariationer i vinden som 
orsakas av turbulens. Vindstöten kan delas in i två fall, det statiska fallet där 
bakgrundsresponsen sker och det dynamiska fallet där resonansresponsen sker [21] [22]. 
Virvelavlösning orsakar svängningar på byggnader som är vinkelräta mot vindens riktning.  
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3.3.7 Virvelavlösning  
Virvelavlösning är ett fenomen som bör beaktas för höga byggnader. Figuren 21 visar 
principen om virvelavlösning för en fyrkantig kropp där cirkulerande virvlar avlöser varandra 
på båda sidor av konstruktionen [23]. Virvlar bildas på den ena sidan och vindhastigheten blir 
högre på den andra sidan. Det resulterar i att tryckkrafter uppkommer på virvelns sida. Då 
dessa virvlar fluktuerar mellan vardera sidan av byggnaden, utsätts byggnaden för en 
varierande tryckkraft vinkelrät mot vindriktningen [21] [24].  

 

Figur 21 Virvellösning 

I Eurokod 1: Laster på bärverk SS-EN 1991-1-4:2005 finns två kriterier gällande svängningar 
till följd av virvellösning:  

1. ”Inverkan av virvelavlösning bör beaktas om förhållandet mellan bärverkets största och 
minsta mått i ett plan vinkelrät mot vindriktningen är större än 6”. 

2. ”Inverkan av virvelavlösning behöver inte kontrolleras om” 
  Vcrit > V·1,25 [23] 

 

Nedan redovisas beräkningsgången för virvelavlösning från Eurokod 1: Laster på bärverk SS-
EN 1991-1-4:2005 

Frekvens av virvelavlösningen: enligt Eurokod 1: Laster på bärverk SS-EN 1991-1-4:2005 
beräknas frekvensen då virvlarna avlöser varandra växelvis genom  

                                         𝑓𝑠 = 𝑆𝑡 ∙
𝑉
𝐷

                      (ekvation 1) 

Svängningar som är vinkelräta mot vindriktningen kan uppstå om fs överstämmer med 
bärverkets egenfrekvens eller egenfrekvensen för delar av bärverket fn. Som ekvation 1 visar 
beror virvelavlösnings frekvens på 3 faktorer, där D är referensbredden för det tvärsnittet där 
responsen med virvelavlösning uppträder, V är medelhastigheten för vinden och St är 
Strouhals tal. Svängningar kan också inträffa om vindens medelhastighet V är lika med kritisk 
vindhastighet Vcrit som definieras nedan  
 

                                𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 =  1
𝑆𝑡
∙ 𝑓𝑛 ∙ 𝐷                   (ekvation 2)           
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Egenfrekvens: En dynamisk reaktion måste tidigt kartläggas redan vid planeringsstadium, då 
det blir kostsamt att tillrätta efter byggnaden har färdigställts. För att kunna förutsäga den 
dynamiska responsen måste man känna till byggnadens egenfrekvens. Hög styvhet i en 
byggnad leder till en hög egenfrekvens, är en byggnad flexibel fås en låg egenfrekvens [22].  

Egenfrekvenser fn för byggnader över 50m beräknas enligt Eurokod 1: Laster på bärverk SS-
EN 1991-1-4:2005                

                                      𝑓𝑛  =  46
ℎ

 [𝐻𝑧]                              (ekvation 3)                     

                                där: 

                                                ℎ               är husets höjd (m) 

 
Strouhals tal: Är beroende på fasaden, tvärsnittsform och turbulenta vindar. För att avgöra St 
för en rektangulär byggnad har Figur 22 använts. Beroende på vindriktningen har man olika 
definitioner på Strouhals tal, om vinden blåser mot korta sidan så blir förhållande d/b och om 
vinden blåser mot långa sidan blir förhållandet b/d [23].  
 

 

Figur 22 Strouhals tal 
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3.3.8 Några andra vindlastanalyser  
Vindtunneltest 

Om en byggnad har en oregelbunden form kan dynamiska vindlaster öka i samband med 
samspel mellan byggnadsrörelse och vindbyar. Vindtunneltest utförs genom att byggnader 
och dess omgivning modelleras och tillverkas i mindre skala för att sedan undersökas under 
vindpåverkan. Testet utförs genom att modellen av byggnaden och landskapet placeras på en 
roterande plattform i en tunnel med stora fläktar i ena änden. Där utsätts modellen för 
vindangrepp från olika vinklar. Sensorer är installerade på modellen för att uppmäta 
skjuvning, moment, tryck etc [25] [26]. Vindtunneltest har en noggrannhet med ± 20 % [27]. 
Det finns tre kriterier som bör beaktas för vindtunneltest i Eurokod 1: Laster på bärverk SS-
EN 1991-1-4:2005. 

1. Byggnadshöjden är mer än 120m 
2. Slanka byggnader (H/D > 4) 
3. Byggnadens egenfrekvens är mindre än 0,25Hz 

 

Figur 23 Vindtunnel test 
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Numeriska flödesberäkningar CFD 

Numeriska metoder och algoritmer används för att lösa och analysera vätske-och gas flödet 
samt andra strömningsproblem. Det grundläggande matematiska konceptet är baserat på 
Navier-Stokes ekvationer. Genom simuleringar i datorn får man relaterade koefficienter och 
värden för lämplig riktning, plats och placering av byggnader med hänsyn till det lokala 
geografiska och miljömässiga förhållandet [28]. Beräkningstiden är relativt längre än vid ett 
vindtunneltest, och det krävs att datamodellen är fullskalig. Däremot beräknas noggrannheten 
upp till ± 10 % [27].  

 

Figur 24 Numerisk flödeberäkning 
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4 Konstruktionsteknik 

4.1 Klassificering av stomsystem  
Det finns många avgörande faktorer som behöver tillsyn vid val av stomsystem. Principen 
bakom valet av ett stomsystem utgår ifrån byggnadens tänkta funktioner, exempelvis är 
byggnaden planerad i kontorssyfte eller bostäder. I kontorsbyggnader föredras det att 
planlösningen skall vara öppen för att så mycket utrymme som möjligt kan utnyttjas. I 
bostäder är brandsäkerhet och akustiken viktigare än öppna områden. På grund av detta 
planeras bostäder med en repeterande planlösning i flertalet av våningarna. Vid konstruktion 
av höga byggnader styrs valet av stomsystem av effektiviteten att uppta både transversella- 
och vertikala laster. År 1969 klassificerade Fazler Khan ett antal stomsystem för höga 
byggnader beroende på vilken höjd byggnaden hade och det användes för att bestämma vilket 
system som var lämpligast för en viss byggnad [15]. Senare utvecklade han de nedanstående 
klassificeringarna för stål och betong, se Figur 25 och Figur 26.  

 

Figur 25 Stål system 

 

Figur 26 Betong system 
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4.2 Byggnadsmaterial - Stål & Betong  
Att välja ett byggnadsmaterial påverkar bygget på en mängd olika faktorer. Materialvalet 
medför både positiv och negativ påverkan med avseende på tidsplan, kostnader och kvalitet. 
Därför gäller det att välja ett material som är rätt för projektet. 

Stål: Fördelar med stålkonstruktioner är att de har en hög hållfasthet, styvhet och 
töjningskapacitet. Detta gör att stålfackverk kan stå emot både horisontella och vertikala 
laster, vilket leder till att högre byggnader kan byggas [29]. Med stålkonstruktioner kan mer 
göras under en mindre tid då stålet är enkelt att hantera [30]. Detta är speciellt märkbart vid 
höghusbyggande. Nackdelen är att stål kan korrodera ifall den inte är rätt behandlad innan 
applikation och att det är dyrt att brandisolera då hållfastheten sänks rejält om stålet blir utsatt 
för brand.  

Betong: Fördelar med betongkonstruktioner är bland annat den höga tryckhållfastheten, goda 
beständighet samt betongens stora förmåga att formas på olika sätt. Betongbyggnader har 
oftast en innerkärna med hisschakt och trapphus. Denna kärna hjälper till att stabillera 
byggnaden mot vindlaster, brand eller olyckor [30]. En platsgjuten armerad betongbyggnad 
kan motstå vindhastigheter upp mot 300km per timme [31]. Nackdelar för konstruktioner med 
betong är att betong har en lång torktid och att de har en låg draghållfasthet, dvs. 
töjningskapacitet är dålig. Därför armeras betongen för att förstärka materialet mot 
sprickbildningar. Krympning och krypning uppstår även genom tiden [29].  

För att utnyttja fördelarna hos både betong och stål används de ofta tillsammans i höga 
konstruktioner, exempelvis en betongkärna med kompletterande del i stål mot vindlast.  
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4.3 Invändigt stomsystem  
Idag kan stomsystem klassificeras inom två kategorier: ett invändigt stomsystem och ett 
utvändigt stomsystem. Ett invändigt stomsystem innebär att den delen av stomsystemet som 
upptar horisontella laster befinner sig innanför fasaden. I ett utvändigt stomsystem är det 
fasaden som bär upp byggnaden. 

Genom ett bättre förstående av den mekanik och egenskaper i de olika material som används 
samt hur de samverkar med varandra, så kan höga byggnader beaktas med ett 
helhetsperspektiv. Det innebär att varje invändigt stomsystem kan ha några bärande 
byggkomponenter vid fasaden av byggnaden, och även varje utvändigt stomsystem kan ha 
några bärande komponenter innanför fasaden. En kombination av ett invändigt och utvändigt 
stomsystem levererar den bästa stabiliteten mot horisontella laster [15].  

 

Figur 27 Invändigt system 
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4.3.1 Rigid Frames – ramverkkonstruktion 
Detta stomsystem utnyttjades redan vid konstruktionen av de första höghusen. Ramverken är 
uppbyggda av stålpelare och stålbalkar som är sammankopplade med momentstyva 
infästningar. Den horisontella kapaciteten att motstå de transversella lasterna i form av 
vindlaster är direkt beroende på böjstyvheten av pelare, balkar samt hållfastheten i 
anslutningspunkterna. Med samverkan av dessa element upptar ramen böjmoment, 
skjuvkrafter samt axialkrafter.  

 

Figur 28 Rigid frames 

Den största fördelen med detta system är att de stora öppningarna mellan pelarna medför en 
stor flexibilitet och frihet för utplacering av fönster och dörrar [32]. Dimensionering av 
pelarna och de horisontella balkarna på något plan utav en ramverk byggnad påverkas direkt 
av storleken av den skjuvningen som verkar på planet [32]. På grund av att de styva 
anslutningspunkterna i ramkonstruktionen uppstår det moment som ett resultat av 
vindpåverkan i de horisontella balkarna. Denna påverkan blir störst vid den nedre delen av 
byggnaden.  Detta medför att balkarna får en ökad dimension ju närmare de är mot markplan, 
vilket resulterar i en svårighet att behålla en normal våningshöjd i de nedre våningarna [19].  

Ett negativt moment uppstår i samband med de styva anslutningspunkterna mellan balkar och 
pelare, vilket leder till att det maximala positiva momentet minskar i jämförelse med moment 
från en fritt upplagd balk [19]. I höga byggnader är egentyngden en väsentlig faktor som 
bestämmer byggnadens utformning, vilket innebär en ökad gravitationskraft i pelarna ju högre 
byggnaden uppförs. Detta ställer upp ett högre krav på anslutningspunkterna mellan balk och 
pelare, vilket gör att en byggnad med ramverk har en ekonomisk gränshöjd på 30 våningar 
[32]. För att klara av de vindlaster som finns vid högre höjder måste balkar, pelare och 
anslutningspunkter dimensioneras så stora att det inte blir ekonomiskt lönsamt. 

Denna stomme är ideal för en byggnad av armerad betong på grund av betongens naturliga 
styvhet vid anslutningspunkter. Byggnader av ramverk i stål byggs även, dock blir de mer 
kostsamma [19].  
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4.3.2 Braced Rigid Frame– Fackverk (stagad ram) 
Diagonala stag började placeras i ramverken så att stagen, tillsammans med balkar och pelare 
skapar ett vertikalt fackverk. Se figur 29 för exempel på hur stagen kan sitta, med eller utan 
öppningar för fönster/dörrar.  

 

Figur 29 Olika typer av fackverk 

De diagonalstag på dessa fackverk ger ytterligare styvhet till byggnaden, dessutom tar de 
hand om horisontella vindlaster vilket leder till att de vertikala pelarna inte längre blir utsatta 
för böjningskrafter. Detta leder till ett system som är väldigt effektivt på att hantera 
horisontala krafter. Under projekteringen av diagonala fackverk rekommenderas det att alltid 
försöka arrangera kopplingarna så att stag, balk och pelare möts centralt vid infästningen. 
Detta är dock svårt att utföra vid mer komplicerade kopplingar, vilket leder till en 
excentricitet som i sin tur resulterar i att sekundära krafter måste beaktas [33].  

Diagonala stag kan delas upp i tre olika system [33]: se figur 30 

a) Simpla diagonala stag. 
b) X eller Kryss stag. 
c) K stag. 
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Figur 30 Diagonal, X eller kryss och K stag 

Simpla 
diagonala stag

 X eller Kryss 
stag

Beskrivning

När simpla diagonala stag fästs in i 
fackverket blir hela fackverket styvare och 

dessa stag blir utsatta för drag eller 
tryckkrafter beroende på inriktningen av de 

horisontella lasterna. Dessa stag borde 
vara dimensionerade att klara av 

tryckkrafterna då det kan leda till buckling.

Kryss stag är två diagonala stag som 
samverkar för att hantera krafterna. 

Beroende på vilket håll horisontalkraften 
kommer ifrån så utsätts det ena staget för 

tryckkraft medan det andra staget utsätts för 
dragkraft. Resultatet av de horisontella 

krafterna är att de elastiska 
deformationerna relativt blir stora vilket 

leder till stora totala deformationer i detta 
system. Kryss stag är det system som 

kräver minst byggmaterial att tillämpa, då 
de båda stagen samverkar kan man minska 
på dimensionerna. Stagen blir förspända 

för att säkerställa att de fortfarande 
erhåller sin hållfasthet under de största 

elastiska deformationerna. Detta leder till 
att när styvheten på byggnader ökar så ökar 

även tryckkraften på pelare och balkar. 

K stag bidrar till en minskning av 
böjningen i rambalkarna. När bjälklagen 
uppförs mellan K stagen (alt c, höger) 

resulterar det att stagen blir förspända av 
den permanenta lasten. Detta reducerar 
tryckkraften från vindlaster. En annan 
fördel med K stagen i jämförelse med 

enkla diagonala stag är att stagen har en 
mindre knäcklängd.

Figur
Tre olika 

diagonal stags 
system

K stag
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Fackverk erbjöd den mest effektiva lastlösningen för höghus fram till 1950-talet. Det 381 
meter höga Empire State Building var det högsta huset mellan åren 1931 och 1972 och är ett 
exempel på vad man kan åstadkomma med fackverk.   

 

Figur 31 Fackverk i Empire State Buildning 

Figur 31 visar de schematiska fackverken som användes för att stabilisera Empire State 
Building. Fackverken var klädda i klinker betong för att öka brandsäkerheten. Dessa 
beklädnader var dock exkluderade från beräkningar gjorda i projekteringen. Vid en senare 
beräkning visade det sig att denna beklädnad ökade stabiliteten med en faktor på ungefär 4.8 
[33].  

I en mer utvecklad metod av fackverk placeras stagen på utsidan som en del av den 
arkitektoniska stilen. Stagen sträcker sig då över flera våningar, se figur 32 [32].  

 

Figur 32 Moderna fackverk 

31 



4.3.3 Infilled-Frame structures – Ramkonstruktion med utfyllnad. 
Detta är ett system med en ram av stål eller betong vars ifyllnad fylls ut med murverk eller 
platsgjuten betong. När en ramkonstruktion med utfyllnad blir belastad av horisontala laster 
agerar murverket eller betongen i väggen som diagonala stag och på så sätt hjälper till att 
tillhandhålla laster och stabilisera konstruktionen. Dessutom kan dessa konstruktioner 
användas som en yttervägg eller en bärande innervägg så detta system är ett ekonomiskt 
alternativ att öka styvheten i en byggnad.  

 

Figur 33 Ramkonstruktion med utfyllnad 

På grund av den komplexa interaktionen mellan ramen med utfyllnad samt den ojämna 
kvalitetsbredden på murningen har lett till svårigheter att dimensionera fyllda ramar. Detta 
system är passande för byggnader upp till 30 våningar [32]. 

4.3.4 Shear walls – Skjuvväggar 
Kontinuerliga vertikala väggar av betong eller murverk kan utnyttjas som en del av den 
bärande konstruktionen och arkitektoniskt som skiljeväggar. Skjuvväggar utgör byggnadens 
hela kapacitet för de horisontella krafterna [19]. Väggarna agerar som en inspänd konsol från 
bottenplattan, men kan även fungera som egna konstruktioner inom byggnaden ifall väggarna 
omkring trapphusen och schakten är skjuvväggar, se figur 34.  

 

Figur 34 Skjuvväggar 

Det är svårt att få till stora öppna ytor i en byggnad med skjuvväggar på grund av 
kontinuiteten. Detta stomsystem lämpar sig till byggnader som är planerade att användas som 
hotell och bostadshus där planlösningen brukar vara repetitiv, vilket gynnar kontinuiteten i 
väggarna. Detta gör att även väggarnas akustiska egenskaper och brandegenskaper kan 
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utnyttjas. Byggnader av skjuvväggar är stabiliserade för konstruktioner upp till ungefär 35 
våningar [32]. 

4.3.5 Wall-Frame Structures – Kombinerade ram-skjuvväg-konstruktion 
Skjuvväggar och ramverk kombinerades för att kunna utnyttja de goda egenskaperna från 
båda systemen. Samspelet mellan systemen medför en stor strukturell fördel där 
deformationsformen är gemensam, detta leder till en styvare och starkare byggnad. 
Samverkan går ut på att ramverket bidrar till en begränsad böjdeformation av byggnadens 
övre del medan skjuvväggarna motverkar skjuvdeformationer från ramverken, se figur 35 och 
36. Detta kombinerade system kan kostnadseffektivt användas till en byggnad på 40-70 
våningar [32] [19] [15]. 

 

                    

                          Figur 35 Skjuvväggar och ramverk                               Figur 36 Samverkan mellan skjuvväggar och ramverk 

4.3.6 Outrigger system – utriggarekonstruktion med centralkärna  
Utriggarekonstruktioner har tidigare använts i segelbåtar för att motverka vindstyrkan och på 
så sätt stabiliserar den långa och slanka masten. Den stabiliserande kärnan i systemet består av 
antingen en stagad ram eller skjuvväggar som kan liknas till en mast medan de utkragande 
elementen av antingen stålfackverk eller betongväggar kan ses som en vantspridare i 
segelbåten. Detta system fungerar på samma sätt som i en segelbåt. De utkragande 
byggelementen hjälper till att överföra de horisontella laster som påverkar kärnan till de 
pelare som sitter i fasaden. Samverkan mellan styvheten som uppstår i kärnan och 
fasadpelarna leder till att en byggnad av en konstruktion med utriggare kan motstå 
byggnadsdeformationer. Utan de utkragande elementen skulle kärnan fungera som en vertikal 
konsolbalk där risken finns att böjspänningarna kan bli för stora, se figur 37. Placeringen av 
kärnan i detta system är flexibel. Kärnan kan placeras centralt med utriggare som sträcks ut 
längs båda sidor av fasaden. Den kan även placeras vid ena sidan av byggnaden med utriggare 
som sträcks ut till andra sidan [34] [35]. 
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Figur 37 Outrigger system  under vindpåverkan 

De utkragande elementen är oftast konstruerade av fackverk i stål eller i betongväggar. Detta 
fackverk kan effektivt fördela både drag- och tryckkrafter på pelarna i fasaden. Outrigger 
systemets stora avstånd mellan fasadpelare medför en arkitektonisk flexibel fasads planering. 
Nackdelen med detta system är att de utkragande elementen upptar ytor som skulle i stället 
kunna användas som uthyrbara områden. Detta kan dock utnyttjas då dessa ytor kan användas 
för installationer [34].  

En av världens högsta byggnader Petronas Tower använder utkragande element för att ansluta 
innerkärnan med fasadspelarna. Högpresterande betong användes i kärnan och fasadspelarna 
medan de fyra utriggade elementen uppfördes i stål. Samverkan av dessa element ökade 
byggnadens förmåga att motstå svängningar. Under den senaste tiden har detta system blivit 
väldigt populärt vid uppförandet av skyskrapor och en sådan tillämpning är Taipei 101 Tower 
[15]. 
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4.4 Utvändigt stomsystem 
Ett utvändigt bärsystem innebär att man utnyttjar byggnadsfasaden för att uppta horisontella 
krafter. På höghuskonstruktioner utgör vindlaster den största påfrestningen mot fasader och 
dessa laster ökar ju högre det byggs. Fasaden är den bärandedelen i den här typen av 
konstruktioner, vilket gör att hela konstruktionen blir styv och stagad. I detta system blidas ett 
öppet invändigt utrymme för att hantera vertikala laster, men ofta begränsas fasaden 
arkitektoniskt då den utnyttjas som den huvudbärande delen. I figuren 38 nedan representeras 
systemen som är uppbyggda på detta sätt, exempelvis tub stomsystem, diagrid system, space 
truss och super frame [15].  

 

Figur 38 Utvändigt stomsystem 

4.4.1 Tube system  
Tub systemet presenterades för första gången av Fazlur Rahman Khan år 1961. Konceptet 
innebär att byggnader utformas som en ihålig cylinder. Fasaden av konstruktionen utgörs av 
tättplacerade pelare som sätts ihop med balkar med momentstyva knutpunkter. Denna 
sammanställning av pelare och balkar bildar en styv ramstruktur som ger en ökad stabilisering 
samt kapacitet att motstå vindkrafter. De horisontella lasterna tas om hand av bärande pelare i 
fasaden, vilket resulterar i att den inrestrukturen endast behöver hantera de vertikala lasterna. 
Detta bidrar till en starkare och styvare struktur med minskad materialanvändningen. 
Byggnaden kan då nå högre höjder [32] [15].  
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De fyra varianterna av tubsystem presenteras nedan:  

• Framed tube 
• Braced tube 
• Bundled tube 
• Tube in Tube  

                       

4.4.1.1 Frame tube  
Detta tubsystem är det enklaste och mest grundläggande tubvarianten. Ramarna består av 
balkar och pelare med ett centrumavstånd på 2-4m som är ihop svetsade med momentstyva 
knutpunkter. Detta system leder inte bara till att fasaden kan utformas på nya sätt utan medför 
även en minskning av kostnad då mindre utfackningsväggar behövs. Fasadens pelare tar hand 
om det moment som uppstår av de transversella lasterna. Påverkan av transversella laster 
leder till att axialkraften är störst vid hörnpelarna. Detta fenomen benämns som ”shear lag 
effect”, se figur 39. Ökad styvhet används för att motverka denna effekt men även en 
rundformig fasad kan användas. Kombinationen av de invändiga pelarna, innerväggarna och 
fasaden tar upp de vertikala lasterna. Detta system byggs både i stål och i armerad betong. 
Systemet är ekonomiskt lönsamt mellan 40 och 100 våningar. Det upprepade rammönstret gör 
det effektivt att använda prefabricerade element. Nackdelen med ramsystemet är att det endast 
tillåter montering av små fönster [36] [15] [19] [37].  

                            

                                                                                                Figur 39 
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4.4.1.2 Braced tube 
Systemet är en utveckling av frame tube med diagonala stag. Diagonalstagen leder till en 
minskad skjuvning och en ökad styvhet. Den ökade styvheten tillåter att färre pelare med 
större centrumavstånd används vilket leder till att större fönster kan monteras. Fackverket 
leder till en samverkan mellan pelarna i strukturen där de diagonala stagen överför 
axialkrafter från en överbelastad pelare till en mindre belastad pelare. Systemet leder till en 
minskning av shear lag effekten. Konceptet användes för första gången i Chicago, John 
Hancock Building 1969,se figur 40 nedanför [36] [37].   

                                              

                                                                                                    Figur 40 

4.4.1.3 Tube in Tube  
Detta system består av en ytterram med en innerkärna av hisschakt. Denna innerkärna är 
konstruerad av antingen fackverk eller skjuvväggar. Bjälklag binder ihop kärnan med 
ytterramen. Ytterrammen och innerkärnan samverkar gemensamt mot de vertikala och 
horisontella lasterna. Systemet fungerar på samma sätt som en kombinerad ram- skjuvvägg-
konstruktion. (Se figur 35 och 36) Nedan visas en 60 våningsbyggnad i Tokyo där de införde 
en tredje tub. I detta system står endast yttertuben för vindpåverkan, dock kopplas alla tre 
tuber samman för att stå emot de frekventa jordbävningarna i Japan, se figur 41  [36] [32] [19] 
[37].  

                                                                       

                                                                                                           Figur 41       
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4.4.1.4 Bundled tube 
De sammanbundna tubkonstruktionerna utgör en bättre styvhet för att motstå transversella 
krafter än enkla tubkonstruktioner. Detta system gör det möjligt att bygga ännu högre med en 
större byggarea. De samverkande tuberna minskar shear lag i flänsen och därmed fördelas 
krafterna i pelarna jämnare än en enkel tubkonstruktion. Fördelningen tillåter ett större 
centrumavstånd mellan pelarna, vilket leder till mer frihet åt den arkitektoniska planeringen. 
Detta stomsystem tillämpades första gång vid byggandet av Willis Tower i Chicago 1979 och 
byggnaden blev världen högsta byggnad framtill 1998. Figuren 42 visar att byggnaden består 
av flera sammanbundna tubkonstruktioner. Detta gav byggnaden ett nytt arkitektoniskt uttryck 
som visade att skyskrapor inte behövde vara lådliknande [38] [37] [15] [19] [36]. 

 

            

                                                                                                      Figur 42 
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4.4.2 Diagrid system 
I detta system utbyttes alla vertikala pelare för diagonala stag. Fackverket som återstår bildar 
ett triangelformat nätverk. I detta system hanteras vertikal laster och horisontal laster 
tillsammans. Skjuvdeformationerna minimeras jämfört med ett frame tube system då 
skjuvkraften tas upp av diagonal stagen axiellt. Ett diagrid system utan en central kärna har 
oftast större belastningskapacitet än andra stomsystem där belastning sker genom böjning av 
pelare.  Diagrid systemet började först som ett stålexklusivt system men med utvecklingar 
inom betongtekniken har armerad betong även blivit lämplig att användas. En av de första 
byggnaderna som använde detta system var IBMs kontor i Pittburgh som färdigställdes 1963, 
en vidare utveckling av detta system är Swiss Re byggnaden i London, se figur 43 [39] [40].  

                                       

 Figur 43 

 

Då det är det triangelformade närverket som ger byggnaden dess hållfasthet så är det viktig att 
vinklarna mellan stagen är dimensionerade rätt för att säkerställa byggnadens stabilitet. För en 
byggnad med 60 våningar med hörnpelare är den optimala vinkeln mellan 53° och 76° mellan 
stagen. För samma byggnad dock utan hörnpelare ska vinkeln mellan stagen vara 70° [41] 
[39] [42]. 
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4.4.3 Space truss 
Detta system är en vidare utveckling av braced tube systemet, där de diagonalastagen kopplas 
till hörnpelare både invändigt och utvändigt istället för bara invändigt. Space truss- 
rymdfackverk är ett tredimensionellt fackverk som kan liknas till en tetraeder som är en 
tredimensionell triangel. Skillnaden med detta system jämfört med ett plant fackverk är att 
alla stag upptar både transversella och vertikala krafter axiellt. Den styvhet som fås av 
rymdfackverken ger en viss flexibilitet vid höga belastningar av böjmoment då både drag och 
skjuvkrafter överförs längs stagen [15] [43] [44].  

4.4.4 Super frame 
Super frame, även kallat mega frame består av ett antal pelare i varje hörn med stora 
dimensioner som är sammanbundna med balkar så att en ram bildas, se figur 44. Systemet är 
utformat för att minska sidoförskjutning samt förbättra stabilitet. Detta system är i grunden 
baserat på det koncept från tubkonstruktionerna, skillnaden ligger på att pelarna får ett större 
centrumavstånd. Detta gör att byggnaden kan utnyttja mer dagsljus och får även en mer 
flexibel planlösning. Samverkan mellan hörnpelarna och balkarna får de att fungera ihop som 
en konsolbalk [37] [15] [44] [45].  

                                                             

                                                                  

                                                                                                         Figur 44 
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5 Intervjuer  
Då det är relativt få antal höghusprojekt som påbörjas här i Stockholm har vi valt att utföra 
intervjuer med projektledare och konstruktörer som har arbetat med höghusprojekt. Nedan 
följer resultatet av intervjustudien.  

5.1 Scandic Victoria Tower & Kista torn 
Anders Klittmar, Integra Engineering AB [46] 

Scandic Victoria Tower består av 35 våningar och är 120m högt. Byggstart 2009 och blev 
färdigställd 2011. Byggnadsformen är T-liknande och är ritad av Wingårdhs Arkitekter. Hela 
byggprojektet genomfördes som en totalentreprenad med PEAB. Integra Engineering AB stod 
för konstruktionsdelen.  

Kista torn är ett planerat bostadshus av 40 våningar och är 120m högt. Hela bygget planeras 
bli färdigställt under 2015 som kommer då bli det högsta bostadshuset i Stockholm. Anders 
Klittmar som är en konstruktör ansvarade för båda projekt. Nedan följer en kortfattad 
redogörelse av hans erfarenheter och byggnadslösningar av höghusbyggande med referens till 
Scandic Victoria Tower.  

Grundläggning: Betongfundament är grundlagd på berg och stabiliserande schakt sitter 
fastinspända med stag i berg. På grund av byggnadshöjden så genereras stora belastningar 
som ska nerföras till grunden. Betongfundament som tar hand om dessa belastningar besiktas 
redan vid produktion. Skillnaden mellan de geotekniska förutsättningarna mellan Victoria 
Tower och Kista Torn är att grunden vid Kista Torn behöver pålning. Detta medför en ökad 
risk för tidsavvikelser gällande arbetsutförandet. Pålningsmetoder är även oftast mer 
bekostade än vanlig grundläggning.  

Stomsystem: Höga byggnader har två kriterier som måste uppfyllas för att få stabilitet. 
Kravet på brott- och stjälpstabilitet och kravet på styvhet och dynamik. Byggnadens styvhet 
måste kunna hantera de svängningar och acceleration som byggnaden utsätts för. I Victoria 
Tower så samverkar det platsgjutna trapphusen och hisschakt. Det bärande systemet i 
byggnaden består av en pelare- balkstomme. Pelare och balkar samverkar för att föra ner de 
krafter som byggnaden utsätts för. Pelarna är uppbyggda av centralt massivt stålrör som 
kringjutes med högvärdig betong, ett ytterligare ihåligt stålrör sitter kring den gjutna 
betongen. Resultatet blir att denna pelare får ett brandmotstånd på R120 samtidigt som en 
mindre diameter än vanliga pelare erhålls. Balkarna är uppbyggda som hattbalkar med 
armering och högvärdig betong. Balkarna har ett likvärdigt brandmotstånd som pelarna. Båda 
pelare och balkar är uppbyggda som samverkanskonstruktioner. Ett gränsvärde för 
stabilisering av höghus är att kärnans tvärmått inte ska understiga 1/10 av husets höjd. Detta 
leder till vissa begränsningar till var huset kan placeras då den stabilerande kärnan ofta blir 
bred. 

      Fasader: Victoria Tower använder en sandwichfasad bestående av glas, plåt och isolering 
med en infälld stålstomme som bärs upp av fasadsbalkar. Fasadelementens brandmotstånd 
genomgick först ett fullskaligt brandtest för att säkerställa brandsäkerheten.  
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5.2 Victoria Tower 
Grgo Omazic från entreprenadfirman PEAB besvarar frågor kring Victoria Tower [47]. 

1. Vad tycker ni som entreprenörer om höghus byggande, är det hållbart i längden?  

”Om det är utformat på rätt sätt är det helt klart hållbart i längden.” 

2. Skiljer det något i byggtekniken jämfört med lägre byggnader? 

”Framförallt måste man tänka på vindkraften i konstruktionen jämfört med mindre byggen. Logistiken 
internt är också en viktig fråga.” 

3. Vad är de avgörande faktorerna som påverkar byggandet av höghus?   

”Kranens kapacitet, vinden och intern logistik.” 

4. Vilka faktorer är det som påverkar valet av stomsystem?  

”Grundförutsättningarna påverkar och så klart arkitektens idéer.” 

5. Vilket stommaterial föredrar ni att arbeta med, är det stål eller betong eller kombineras 
de?  

”Helst betong eftersom det är enklare att få till en stabil stomme utan så mycket rörelser.” 

6. Vilka stomsystem har ni använt vid byggandet av Victoria Tower? 

”Platsgjuten betong i trapphusen och bjälklaget och stål i fasaden.” 

7. Vilket stomsystem, av dina erfarenheter, tror du kommer att få fart inom höghus 
byggande i Sverige i framtiden?    

”Platsgjuten betong i bjälklagenmed prefab-fasader i betong.” 

8. Tror du vi kommer att se flera höghus av liknande höjd som Victoria Tower i 
framtiden?  

”Absolut.” 

9. Vi i Sverige har vindlaster som primär horisontal belastning, görs något speciellt för 
att stabilisera mot detta?  

”Alla laster måste hanteras och föras nedåt i stommen. Deta ger utökad armering och snedstal i stål 
för att ta upp vindlaster.” 
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5.3 Arenastaden, Brf Pressläktaren 
Nya höghus med ett våningsantal på 22 våningar byggs nu i den nya Arenastaden. Annika 
Eriksson från entreprenadfirman PEAB svarar enligt nedan på ett antal frågor [48].  

1. Vad tycker ni som entreprenörer om höghus byggande, är det hållbart i längden?  

”Ja, det är absolut hållbart i längden. Det är kostsamt att inköp att Mark i Stockholm är dyrt och det 
finns inte så många ställen kvar som är obebyggda. Då krävs att man nyttjar den mark som finns på 
ett effektivt sätt.” 

2. Skiljer det något i byggtekniken jämfört med lägre byggnader? 

”Vi har valt att bygga betongstommar upp till halva huset för att sedan gjuta ett tätt bjälklag. 
Därifrån gjuter vi vidare på stommen medan vi kan börja med stomkomplettering och invändiga 
arbeten av de nedre våningarna. Vi har fått göra många utredningar gällande brandaspekten eftersom 
brandkraven är stora för höga hus. Tidsaspekten är också en viktig faktor för höghusbyggande, 
eftersom att det tar väldigt lång tid att gjuta en så hög stomme.” 

3. Vilka faktorer är det som påverkar valet av stomsystem?  

”Kostnadsaspekten är alltid viktig. I fallet med Arenastaden har det även handlat om vibrationer från 
en hoppande publik i arenan. Det måste tas hänsyn till när man väljer stomsystem. Tidsmässigt hade 
det gått betydligt fortare med prefabricerad stomme.” 

4. Vilket stommaterial föredrar ni att arbeta med, är det stål eller betong eller kombineras 
de båda?  

”Betongstommar med bärande stålpelare i fasad.” 

5. Vilka stomsystem har ni använt vid byggande av höghusen vid nya arenastaden?   

”I bostadshusen i Arenastaden är det i huvudsak betongstommar med skalväggar och plattbärlag, som 
igjuts och pågjuts på plats. Husens gavlar är i betong medan långsidorna bärs av stålpelare i fasad.” 

6. Vad finns det för risker och möjligheter som dyker upp när det byggs på höjden?  

”Risker är tidsaspekten och bristande erfarenhet gällande höghusbyggande, eftersom att det inte finns 
så mycket projekt av höga hus i Sverige. Möjligheten är för respektive UE, effektivt bygge där de kan 
jobba vidare plan för plan.” 
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5.4 Cornelis Oskamp Ingenjör i Grontmij 
1. Vad tycker du om höghus byggande, är det hållbart i längden? 

”Hur som borde typ av hus inte påverka varken det ena eller det andra. Samma livslängkrav och 
miljökrav gäller för alla typer av byggnader.” 

2. Skiljer det något i byggtekniken jämfört med lägre byggnader? 

”Det gör det. Höga hus, om de blir tillräckligt höga, går inte att bygga i trä till exempel. Dessutom 
försvinner alla lätta byggnadstekniker (tänk: prefab villor). Generellt gäller stål och betong för höga 
hus. Dels pga ljudkrav mellan våningarna, dels för att kunna ta hand om stabiliteten.” 

3. Vad är de avgörande faktorerna som påverkar byggandet av höghus?   

”Hybris hos byggherren? Platsbrist (observera att höga hus kräver mycket plats utanför 
byggnaden).”  

4. Vilka faktorer är det som påverkar valet av stomsystem?  

”Laster, stabilitet, akustik krav, stabilitet, fasadutformning.” 

5. Vilket stommaterial föredrar du att arbeta med, är det stål eller betong eller 
kombineras de?  

”Ja har inga förutfattade meningar här. Alla material har för- och nackdelar och valet måste göras 
från fall till fall. Dessutom påverkar byggnadens höjd matyerialvalet.” 

6. Vad finns det för risker och möjligheter som dyker upp när det byggs på höjden?  

”Risken är kanske att man inte är noggrann. Då kan detta leda till stabilitetsproblem, svängningar, 
stora rörelser med mera. En annan risk är att man underskattar kostnader. Ju högre huset blir, desto 
större blir lasterna som ska föras över via pelare till grunden. Har man då tagit ”normalkostnader” 
kan priset för pelare och grundläggningen bli en obehaglig överraskning.” 

7. Vilket stomsystem, av dina erfarenheter, tror du kommer att få fart inom höghus 
byggande i Sverige i framtiden?    

”Troligen en kombination av stål och betong. Och med mycket stor sannolikhet kommer det att vara 
prefabricerade stommar.” 

8. Tror du vi kommer att se flera höghus av liknande höjd som Victoria Tower i 
framtiden?  

”Ja.” 

9. Vi i Sverige har vindlaster som primär horisontal belastning, görs något speciellt för 
att stabilisera mot detta?  

”Ja. Det måste man göra. Antingen genom att låta trapphus och hissar vara stab element, eller genom 
att montera kryss. Läget på stab element bestäms i stor utsträckning av byggnadens layout. De kan 
även förekomma i fasader.”  
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5.5 Artiklar  
Enligt arkitekten Gert Wingårdh så kan vi redan tekniskt sett bygga hur högt som helst, det 
enda som sätter stop för byggnationerna är politiska skäl och att det ska finnas tillräckligt med 
ekonomi för byggnationen. ”Tekniskt sett går det att bygga hur högt som helst, menar Gert 
Windgårdh. Men sedan så ska entreprenören kunna ro bygget i hamn” så skriver Göteborgs posten 
söndag den 3 mars 2013. Med Turning Torso som landsmärke är det Malmö som leder den 
svenska höghusligan. ”-Som symbol för Malmö är Turning Torso ovärderlig, och byggnaden är 
internationellt uppskattad.” Gert Wingårdh i Göteborgs posten. Trots att han har ritat höghus på 
300m nämner han att höghus över 200 meter är svårt att bygga i Sverige då vi saknar 
erfarenheterna ”-200 meter tror jag blir svårt kunskapsmässigt. För 100-140 meter finns 
kunskapen.”. 

Arkitekten, Sören Eriksson på Brunnberg & Forshed beskriver de svårigheter som vi Sverige 
har med höghus med den låga erfarenhetsgraden och okunnighet att lösa de problem som 
uppstår. ”Nummer ett är att vi inte har någon tradition att bygga högt. Jag tror grunden är att man 
inte är van, man har inte byggteknik och erfarenhet att se de problem som uppstår. Turning torso är 
ett projekt som har avskräckt många för att det uppstog en massa frågetecken och blev för dyrt.” 
Sören Eriksson i Göteborgs posten den 3 mars 2013 [49].   
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6 Resultat 
Jämförs de olika stomsystemen i tabell 3 och tabell 4 så kan det observeras att tabell 4, de 
utvändiga stomsystemen är mer effektiv på att nå högre höjder dock så minskas den 
arkitektoniska friheten med ett utvändigt stomsystem. På senare utveckling övergick fokusen 
på att effektivisera materialåtgången till att effektivisera hur de horisontella lasterna överförs. 
Det övergick från att beakta enskilda material till hela stommen i helhet.  Efter denna 
utveckling gick fokusen till att effektivisera de aerodynamiska egenskaperna för höghusens 
fasader, byggnaderna för bort vindlasten istället för att möta den direkt. Detta löstes genom att 
använda mer aerodynamiska former och mönster att föra bort vinden, exempelvis det systemet 
som användes i Burj Khalifa. 
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Tabell 3 

 

 

 

 

 

Betong 20
Flexibel vid planlösning 
Betongen är formbar

Dyra gjutningsformer 
Lång torktid

Ingalls Building 
(Cincinnati, USA, 16 

våningar 65 m)

Ramverk -

Fackverk - Stagad ram -

Ekonomiskt lönsamt 
våningstal

Materialval Fördelar ExempelNackdelarStomsystem Underkategorier

Stål 30
Flexibel vid planlösning. Kan 

placeras vid kärnan, kring 
fasaden. Snabb att bygga med

Dyra 
momentkopplingar 

Dyrt att brandskydda

860 & 880 Lake Shore 
Drive Apartments 
(Chicago, USA, 26 

våningar, 82 m)

-Shear walls - skjuvväggar 
Sjuvväggar i betong upptar 
hela horisontella laster, en 

ökad styvhet
35

Kontinuerliga 
vertikal 

väggar av 
betong 

Stål

" "
311 South Wacker 

Drive (Chicago, USA, 
75 våningar, 284 m),

40
Tar hand om vindlast genom 
samverkan mellan ram och 

stag

Begränsad planlösning 
pga fackverken

Empire State Building 
(New York, USA, 102 

våningar, 381 m)

Ramkonstruktion med 
utfyllnad -

Stål eller 
betong med 

en ifyllnad av 
murverk eller 
platsgjuten 

betong. 

30

Ekonomiskt att använda 
murverket eller betongen i 

väggen som ett diagonalt stag 
för att stabilisera 
konstruktioner

 Den komplexa 
interaktionen mellan 
ram med utfyllnaden 

samt den ojämna 
kvalitetsbredden på 
murningen ledder till 

svårigheter med 
dimensionering

Flatrion Building          
(New york, USA, 22 

våningar)

Begränsad planlösning 
pga kontinerligheten 

av skjuvväggar.

77 West Wacker Drive 
(Chicago, USA, 50 
våningar, 203.6 m)

Betong 
skjuvvägar + 

stål 
ramkonstrukti

on

60

Att kombinera skjuvväggar 
med ramverk konstruktioner 

ger bättre motstånd mot 
vindlaster

"
Seagram Building, 

(New York, USA, 38 
våningar, 157 m)

Stål 
skjuvvägar + 

stål 
ramkonstrukti

on

70

Kombinerade ram-
skjuvvägg-konstruktion -

Outrigger system-
uttriggarekonstruktion 

med centralkärnan
-

Kärnan i ram 
eller 

skjuvväggar+
utriggare i 

stålfackverk 
eller 

betongväggar

150
Centralkäran+utriggare+fasads
pelare bidrar tillsammans till 
att stå mot horisontella laster

Vissa beboeliga eller 
uthyrningsbara plaster 

kan upptas av de 
utrigande elementen 

Taipei 101 (Taipei, 
Taiwan, 101 våningar, 

509 m)
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Tabell 4 

Tube

100Diagrid Stål

110Betong

Bundled tube

Tube in tube
Betong och 

stål 
kombineras

80

110Stål

"

Carnegie Hall Tower 
(New York, USA, 62 

våningar, 230.7 m)
""

Invändig innerkärna i 
samverkan med ytterram ger 

en bättre styvhet mot 
transversella laster

Begränsade 
planlösningar pga den 
invändiga innerkärnan

181 West Madison 
Street (Chicago, USA, 
50 våningar, 207 m)

Stomsystem Underkategorier Materialval Ekonomiskt lönsamt 
Våningstal

Framed tube

Stål
John Hancock Center 
(Chicago, USA, 100 

våningar 344 m)

Braced tube 

Beong 100

100

Effektivt att motstå skjuvning 
med axialkraft i diagonalstag, 
längre avstånd mellan pelare, 

"shear lag effect "minskar.

Diagonalstag 
förhindrar utsikt 
genom fönster

Stål

Betong

Fördelar Nackdelar Exempel

"
Onterie Center 

(Chicago, 58 våningar, 
174 m)

Sears Tower (Chicago, 
USA, 108 våningar, 

442 m)

Begränsade 
planlösningar pga de 

sammanbundna tuber

"shear lag effect" minskar och 
därmed fördelar 

skjuvningskraft jämare i pelare 

80

Effektivt att motstå 
transversella laster med 

tättplacerade pelare i 
fasadskonstruktion  

"shear lag effect" 
uppstår. Korta 

centrumavstånd 
mellan pelare 

förhindrar flexibel 
förnsterplacering.

Aon Center (Chicago, 
USA, 83 våningar, 346 

m)

60 " "
Water Tower Place 
(Chicago, USA, 74 
våningar, 262 m)

"

Parque Central Tower 
(Caracas, Venezuela, 
56 våningar, 221 m)

Designen är 
begränsad av det 

strukturella 
160Stål & Betong

Kan uppföras högre, 
hörnpelare med stora 
dimensioner förbättrar 

stabilitet och längre avstånd 
mellan pelare släpper in mer 

dagsljus. 

Swiss Re Building 
(London, UK, 41 
våningar, 181 m)

Stål 150
Alla diagonalstag i 

rymdfackverk tar upp 
transversella laster axiellt

Begränsade 
planlösningar pga alla 
diagonalstag kopplas 

samman både 
invändigt och 

utvändigt

Bank of China (Hong 
Kong, China, 72 
våningar, 367 m)

Space truss 
(Rymdfackverk) "

Superframes "

Effektivt att minimera 
skjuvdeformation pga 

skjuvkraften tas upp av 
diagonalstagen axiellt.

Komplicerade och 
kostsamma 

kopplingsleder
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7 Slutsats 
Det vi har kommit fram till med detta examensarbete är att byggtekniskt kan så vi i Sverige 
bygga högt. Det som hindrar denna utveckling är den ekonomiska frågan och den politiska 
toppen som vill bevara Stockholms stadsbild som den ser ut idag, att inte ha några utstickande 
byggnader i stadens skyline. Efter HSBs förlust med Turning Torso som kostade 1.6 miljarder 
kronor att färdigställa, dubbelt så mycket som det var tidigare beräknat. Detta ledde till att 
många företag har blivit rädda att planera ett sådant stort bygge. Det som var grunden till 
Turning Torsos pris ökning var vår låga erfarenhet för höga byggnader det kan dock lösas 
genom att vi importerar erfarenheter från utlandet.  

Varför borde vi satsa på höghus om det kostar och är problematiskt? Vi beskriver tre olika 
synpunkter om varför det är positivt med en ökning av höghus i Sverige. 

Miljö: Med höghus kan fler människor bosätta sig på en mindre plats, om detta är centralt så 
kommer det att leda till mindre bilar då den kommunala trafiken kommer bli billigare än att 
äga en bil. Ett centralt höghus skulle även ha det nära till handel och arbete, vilket leder till en 
mer hälsosam befolkning då det flesta butiker och skolor vara inom gå- och cykelavstånd.  

Ekonomin: Höjden på en byggnad ses som ett premium som leder till ett högre kvadratmeters 
pris ju högre upp det är i byggnaden. Ett höghusprojekt är även bra för arbetsmarknaden då 
det sätter flera företag och människor i arbete. Då höghuset placerar även mer människor på 
ett mindre område så ökar även informationsutbytet, arbeten och butiker i närheten får en 
ökad press som leder till ett utvecklat samhälle.  

Landmärke: En högbyggnad kan bli stadens landsmärke, det sätter staden på kartan och kan 
bidra till tourismen ifall den är tillräckligt storslagen.  

I framtiden kommer höghus bli mer och mer attraktiva att bygga jämfört med lägre 
byggnader, detta på grund av den ständiga utvecklingen av stomsystem. Stomsystemen upptar 
mindre yta men blir effektivare med bättre hållfasthet. Detta leder till att mer utrymme kan 
uthyras. Med den tillväxten av befolkningen som vi har Stockholm så kommer en tätbygd stad 
med skyskrapor vara mer energieffektiv samt använda mindre yta. Den mindre ytan kräver ett 
mindre elnätverk där mindre elförluster erhålls vid transport. Som nämnt skulle det vara 
mindre efterfrågan för bensindrivna fordon då allt skulle vara inom gå- och cykelavstånd, 
färre antal fordon leder till mindre avgaser och en mer miljövänlig stad. Med mer tätbebyggda 
städer kan mer grön områden sparas globalt. Dock måste en balans hittas så att inte staden blir 
för trång att människorna inte får plats.  
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Figur 4 (Hämtad 2014-04-24) 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Lighthouse_-_Thiersch.gif/1204px-
Lighthouse_-_Thiersch.gif 

Figur 5 (Hämtad 2014-04-24) 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/NYLife_Bldg_Chicago.jpg/275px-
NYLife_Bldg_Chicago.jpg 

Figur 6 (Hämtad 2014-04-24) 
http://2.bp.blogspot.com/AVw8KrfjvbI/T2C8l7XHJ5I/AAAAAAAABZI/g5fxd8UJ2Q0/s1600/monadnock
.jpg 

Figur 7 (Hämtad 2014-05-02)   
http://i207.photobucket.com/albums/bb307/cdo908/construction/3a42075u-1-1.jpg 

Figur 8 (Hämtad 2014-05-02)   
http://static.turistipercaso.it/image/e/empire-state-building/empire-state-building_3n9pk.T0.jpg 

Figur 9 (Hämtad 2014-05-02)   
http://illvet.se/teknik/husen-vaxer-upp-genom-molnen 

Figur 10 (Hämtad 2014-05-02)   
http://www.jaunted.com/files/6193/BurjKhalifaPretty.jpg 

Figur 11 (Hämtad 2014-05-12) 
http://www.independent.co.uk/incoming/article9127088.ece/alternates/w620/v3Burj-Khalifa.jpg 

Figur 12 (Hämtad 2014-05-12) 
[1] 

Figur 13-16,18-20 (Hämtad 2014-05-12) 
[18] 

Figur 17 (Hämtad 2014-05-12) 
[20] 

Figur 21(Hämtad 2014-05-16) 
Micheal Marcuz 

Figur 22(Hämtad 2014-05-16) 
https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-66459   

Figur 23(Hämtad 2014-05-16) 

[26] 
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Figur 24(Hämtad 2014-05-16) 
http://sts.bwk.tue.nl/urbanphysics/Dispersion%20Montreal%206.jpg 

Figur 25–27,37,38,39, tabell 1 och 2 (Hämtad 2014-05-18) 

[15]  

Figur 28,33-36(Hämtad 2014-05-18) 

[32] 

Figur 29-32(Hämtad 2014-05-18) 

[33] 

Figur 40(Hämtad 2014-05-18) 

[36] [37] 

Figur 41(Hämtad 2014-05-20) 

[36] [32] [19] [37] 

Figur 42(Hämtad 2014-05-20) 

[38][37] [15] [19] [36] 

Figur 43(Hämtad 2014-05-20) 

[39] [40] 

Figur 44(Hämtad 2014-05-20) 

[37] [15] [44] [45] 

Tabell 3  
Ramverk i stål(Hämtad 2014-05-12) 
http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/chicago/lake_shore_drive_towers_k030310_wz1.jpg  

Ramverk i betong (Hämtad 2014-05-12) 
http://www2.cincinnati.com/blogs/ourhistory/files/2013/01/CINBrd_11-18 
2012_Enquirer_1_B00520121116IMG_Completed_IngallsCo-
_1_1_M42M3CJ5IMG_Completed_IngallsCo-_1_1_M42M3CJ5.jpg  

Fackverk-stagad ram (Hämtad 2014-05-12) 
http://static.turistipercaso.it/image/e/empire-state-building/empire-state-building_3n9pk.T0.jpg  

Ramkonstruktion med utfyllnad(Hämtad 2014-05-12) 
http://thebottomoftheironingbasket.blogspot.se/2012/10/new-york-city-flatiron-building.html  

Shear walls- skjuväggar(Hämtad 2014-05-12) 
http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1062/77-West-Wacker.php  
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Kombinerade ram-skjuvägg-konstruktion (Hämtad 2014-05-18) 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=7890  
http://en.wikipedia.org/wiki/311_South_Wacker_Drive  

Outrigger system(Hämtad 2014-05-18) 
http://www.skyscraperhalloffame.com/?project=taipei-101  

Tabell 4 
Frame tube(Hämtad 2014-05-18) 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2004-07-14_1880x2820_chicago_aon_looking_up.jpg 
http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1351/Water-Tower-Place.php   

Bundle tube(Hämtad 2014-05-20) 
http://ny-pictures.com/nyc/photo/picture.large/25461/carnegie_hall_tower_grand  
http://urbanpeek.com/2012/01/06/top-10-tallest-buildings-in-the-world-in-2011/  

Braced tube(Hämtad 2014-05-20) 
http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1161/Onterie-Center.php  
http://blueblots.com/photography/tallest-buildings-in-the-world/  

Superframe(Hämtad 2014-05-20) 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parque_Central_Complex_Caracas_01402.jpg  

Space truss (Hämtad 2014-05-20) 
http://www.jmhdezhdez.com/2013/07/bank-of-china-tower-hong-kong-drawings.html  

Diagrid(Hämtad 2014-05-20) 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=113739310  

Tube in tube(Hämtad 2014-05-20) 
http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1227/181-West-Madison.php  
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