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Sammanfattning 
 

 Utvecklingen i världen och även i våra svenska städer går mot att bygga mot allt högre höjder. 
Linköping är inget undantag och PEAB bygger just nu det som ska bli stadens högsta 
kontorsbyggnad kallad Tornet. Med sina 19 våningar kommer den att sträcka sig ca 65 meter upp i 
luften, ingen höjd i världsliga sammanhang, men i Sverige hamnar det på en 21:a plats över landets 
högsta byggnader. Huset är placerat i närheten av centrum och skall fungera som kontor och 
företagshotell åt ett av stadens fastighetsbolag.  

 
 PEABs erfarenhet av att bygga höghus är dock begränsad, därför har jag kommit överens med 

företaget om att undersöka vilka riskerna, men även möjligheterna är att bygga på höjden. I min 
studie har jag lagt fokus på de delar som byggbranschen skall tänka på när de i framtiden vill 
bygga ännu högre hus. Rapporten beskriver vilka komplikationer och kritiska moment som uppstår 
ju högre man bygger, drivkrafter för höghusbyggande samt positiva effekter och möjligheter med 
höghus. 

  
 Det jag kommit fram till är att de försvårande omständigheterna  med att bygga på höjden bl.a. är 

en större belastning på byggnadens grund och hela konstruktion. Egentyngden ökar linjärt både 
pga. den vertikala- och horisontella belastningen ju fler våningar man bygger. Kostnaden däremot 
ökar exponentiellt med höjden för den extra stabilisering som krävs mot de horisontella krafterna. 

 Försvårande omständigheter är även brandskyddet och arbetarskyddet som skiljer sig från vanliga 
byggprojekt. Mest kritiskt är hur utrymning skall gå till samt brandskyddet under byggtiden. 

 Jag har även kommit fram till 3 stycken drivkrafter för att bygga höghus: Ekonomi, Miljö och 
Landmärke. Ekonomi för att skyskrapan ses som ett hjälpmedel för att sälja staden genom det 
varumärke och den publicitet som denna medför. Extrema byggnader signalerar framåtanda och 
modernism som städerna gärna vill associeras med för att locka investerare, företag och turister. 
Ofta finns dessutom inga andra alternativ än att bygga på höjden då staden är trång och 
tomtpriserna höga. Drivkraften miljö eftersom med uppförande av höghus reduceras restiden och 
resebehovet, då man samlar människorna i större byggnader och koncentrerar bebyggelsen. 
Människorna får närmare till arbetet, de dagliga sysslorna och kan i större utsträckning gå eller ta 
cykeln. Drivkraften landmärke förklaras med att man med en skyskrapa kan få både bostäder eller 
kontorsytor och samtidigt skapa ett landmärke med hjälp av en utmanande arkitektur. Många 
städer vill ha en byggnad att sätta på kartan. 
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Abstract 
 

 The development in the world and in the Swedish cities are going towards building greater heights. 
Linköping is no exception, as PEAB at the moment is building the city highest office building 
called Tornet. With its 19 floors it will arise approximately 65 meters above ground. That’s no 
height in worldly sense, but in Sweden it’s the 21 highest building in the country. The building is 
placed nearby the city centre and will accommodate office and company hotels to one of 
Linköping’s real-estate concerns. PEAB’s experience in construction of high-rise building is 
limited, therefore I have agreed with the company to examine what risks but also possibilities that 
is linked to high constructions. In my study I have focused on the parameters that is important to 
build even higher in the future. The report describes what complications and critical moments that 
can accurse when you are building skyscrapers. It also defines motive power for high-rise building 
and its positive effects and possibilities.   

 
 I have reached the conclusion that the aggravating conditions of building high is a greater load on 

the foundation and on the whole construction. As you’re adding floors the dead load is increasing 
linear as a fact of the vertical and horizontal load. Fire safety and the protection of workers is also 
aggravating conditions as you’re building higher in compare to low-rise buildings. Most critical is 
the evacuation of people and the fire safety during the construction time. 

 
 I have found that there are three forces to build a high-rise construction: Economy, Environment 

and Landmarks. 
 A skyscraper is a resource to sell your city thru the brand and the publicity it brings and therefore it 

is an economic force. Extreme buildings signals go-ahead spirit and modernism that cities wants to 
associate with to attract business, investments and tourists. Often there’s no other alternative than a 
high-rise building as the city is compact and the sites are expensive.  

 High-rise buildings are gathering people in larger buildings, concentrating the habitation and 
reduces travel need and the travel time. This explains the force environment as people are living 
closer to their work, they daily duties and can easier walk or bicycle.  

 When you build by changeling architecture, you give your city a landmark and puts the city on the 
map which is the last of the three forces.  
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Förord 
 

Snart är lite mer än tre års studier till ända här på Campus Norrköping. När jag började 
sensommaren 2004 hade jag länge letat efter ett program som skulle passa mina intressen och ge 
mig en bra grund att stå på för att få ett intressant och givande arbete. Det var i 
Byggteknikprogrammet jag hittade rätt och jag har inte ångrat en sekund att jag sökte mig hit. 
Självklart har det även varit en jobbig tid och alla kurser man läst har inte varit roliga men helheten 
har varit positiv och det är detta man kommer ihåg när man ser tillbaka. Som grädde på moset har 
jag fått möjligheten att skriva ett examensjobb om höghusbyggnation vilket är ett ämne som berör 
många och som jag tycker är jätteintressant. Jag vill framförallt tacka mina handledare Åke Öberg 
och Maria Johansson på Peab för att ha stöttat mig under arbetets gång och gett sina synpunkter. 
Sedan tackar jag min examinator Madjid Taghizade eftersom han har gett mig bra feedback trots 
att han haft mycket att göra. Alla de personer som är involverade i Tornetprojektet som jag kommit 
i kontakt och samtalat med är också värda ett stort tack för svaren på alla frågor jag ställt. 
Dessutom vill jag tacka min flickvän för att ha gett mig inspiration och hjälpt till med 
korrekturläsning.  

 
Förklaring till de fackuttryck som förekommer hänvisas till ordlistan i slutet av rapporten. 

 
Trevlig läsning önskar Carl-Otto Lindebäck! 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
 Utvecklingen i världen och även i de svenska städerna går mot att bygga mot allt högre höjder. 

Linköping är inget undantag och Peab bygger just nu det som ska bli stadens högsta 
kontorsbyggnad kallad Tornet. Med sina 19 våningar kommer den att sträcka sig ca 65 meter upp i 
luften. Huset är placerat i närheten av centrum och skall fungera som kontor och företagshotell åt 
ett av stadens fastighetsbolag. 

 Peabs erfarenhet av att bygga höghus är dock begränsad, därför har jag kommit överens med dem 
om att undersöka vilka riskerna men även möjligheterna är att bygga på höjden. Jag har gjort en 
studie i höghusbyggande med fokus på de delar som Peab skall tänka på när de i framtiden vill 
bygga ännu högre hus. Byggprojektet Tornet kommer att användas som referensobjekt i arbetet.  

 
1.2 Syfte 

 
 Syftet med arbetet är att undersöka vilka komplikationer som uppstår ju högre man bygger och 

vilka kritiska moment som finns. Undersökningen sträcker sig över projektering, produktion och 
förvaltning. 
Syftet är även att lyfta fram positiva effekter och se möjligheterna med höghusbyggande. 

 
1.3 Frågeställningar 
 
- Vilka komplikationer uppstår ju högre man bygger? Konstruktionsmässigt, brandskydd, 

arbetarskydd, underhåll mm. 
- Varför bygger man på höjden - nytta eller status? 
- Vilka positiva effekter får man av ett höghus? 
- Hur hög kan en byggnad bli? 
 
1.4 Metod 
 
För att läsa in mig på ämnet har jag ägnat mig åt att studera litteratur som behandlar höga hus och 
uppförande av höga byggnader. Informationskällorna har till största delen varit från Internet och på 
engelska vilket har försvårat arbetet en aning. Informationen har även kommit från annat håll 
såsom böcker, tidskrifter och intervjuer och samtal med för ämnet insatta människor.  
Stor hjälp har jag funnit vid det byggprojekt som jag kunnat studera och det är inom detta projekt 
som intervjuerna har genomförts. Det har bland annat varit med konstruktören för höghusbygget, 
platschefen, beställaren, arkitekten och brandskyddsexperten.  
Under arbetets gång har jag haft kontinuerliga möten med mina handledare från Peab som gett mig 
feedback och synpunkter på hur rapporten skall se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1.5 Mål 
 
Arbetets målsättning har varit att få fram en grov sammanställning på vad som är försvårande med 
att bygga på höjden. Tanken har varit att se över hela byggprocessen och få in alla de faktorer som 
är speciella i ett höghusbygge. Pga. områdets bredd har jag varit tvungen att göra avgränsningar, 
vilket jag kommer till i nästa underrubrik. Målet har även varit att få fram positiva och negativa 
effekter av att bygga högt.  
 
1.6 Avgränsning 
 
Pga. att detta är ett brett område som egentligen kan göras hur stort som helst, har jag varit tvungen 
att begränsa arbetet. Avgränsningen är inte knivskarp utan jag har istället valt att beröra många 
delar och inte göra några djupare analyser. 
Jag har även valt att avgränsa mig till att fokusera på den svenska marknaden och efter svenska 
förhållanden. Dock är mycket av de innovationer jag redovisar taget från befintliga, utländska 
byggnader som mycket väl kan komma att vara aktuellt för uppförande av höghusbyggnader i 
Sverige i framtiden.  
 
1.7 Struktur 
 
Rapporten börjar med en inledning av arbetet där bl.a. bakgrund, syfte och frågeställningar 
presenteras. I kapitel 2 kommer sedan en beskrivning av företaget Peab, som jag samarbetat med. 
Man får en inblick i företagets historia och vad de arbetar med och har för uppdrag idag samt en 
beskrivning av den projektplats som är mitt referensobjekt. Här finns även en byggbeskrivning på 
det höghus som uppförs i skrivande stund. I nästföljande kapitel, kapitel 3, kommer en redogörelse 
över höghus och börjar med dess historia. Vidare följer en definition på vad ett höghus är, en 
förklaring till varför man väljer att bygga höghus och några tankar kring hur hög en byggnad kan 
bli. Kapitlet avslutas med en faktasida över världens just nu högsta byggnad. Kapitel 4 är 
huvuddelen på arbetet och presenterar vilka försvårande omständigheter som uppstår då man 
uppför en höghusbyggnad. Här har jag delat in huvuddelen i tre delar: projektering, produktion och 
service och underhåll. Under projektering skriver jag i tur och ordning om tröskelvärden för 
höghus, de större laster som verkar i byggnaden, olika konstruktionstekniker, svajning, 
grundläggning och sättningar och deformationer. Under kapitlet om produktion, kapitel 5, skriver 
jag om arbetarskydd och logistik eftersom jag anser att det är de stora skillnaderna jämfört med 
vanligt byggande. Sedan följer kapitel 6 om service och underhåll med fakta om kommunikationer 
och brandskydd. Sist i huvuddelen kommer kapitel 7 med slutsats och diskussioner. Kapitel 8 
innehåller en ordlista med förklaring av fackuttryck som dyker upp i texten. I kapitel 9 finner man 
en figurförteckning, kapitel 10 alla referenser och avslutningsvis hittar man bilagor under  
kapitel 11.  
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2  Beskrivning av Peab  
 
2.1 Historia 
 
Peab startades 1959 av Bröderna Erik och Mats Paulsson som då endast var 14 och 16 år gamla. På 
Bjärehalvön i Skåne hjälpte de grannar med soptömning och renhållning. Ganska snart utökades 
uppdragen och maskinparken kompletterades med bandtraktorer och lastbilar. År 1967 byggdes 
det första kontoret i Förslöv och uppdragen handlade mer och mer om större entreprenader. Som 
en konsekvens av detta startades en byggavdelning 1970 och främst koncentrerade man sig på 
nybyggnation och monteringsfärdiga villor. Peabs verksamhetsområde sträckte sig nu över hela 
Skåne. 
År 1991 gick man samman med ett börsnoterat bygg- och anläggningsföretag och blev i och med 
detta en rikstäckande storkoncern. För att bättre beskriva verksamheten och resultatet för Peab 
delades 1999 koncernen in i fyra verksamhetsområden: Bygg och anläggning, Industri, Förvaltning 
samt Verksamheter under avveckling. Den svenska bygg- och anläggningsverksamheten 
samordnas i en enhet med namnet Peab Sverige AB. Under 2001 samordnades företagets svenska 
och utländska bygg- och anläggningsverksamheter för att förbättra samverkan dem emellan. Peab 
blir under denna tid ett renodlat bygg- och anläggningsföretag utan artfrämmande verksamheter. 
Idag är Peab Sveriges tredje största, kompletta bygg- och anläggningsföretag och har 
marknadsandelar även i Norge och Finland. VD:n för företaget är samme person som grundade det 
och heter Mats Paulsson.1 
 
2.2 Affärsidé och Företagspolicy 
 
I Peabs affärsidé går att läsa: "Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är 
total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen 
yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden". 
Man har ingen certifiering av miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljöarbetet men uppfyller ändå kraven 
och jobbar efter ISO 9 001:2000, ISO14 001:2004 och AFS 2 001:1. I företagspolicyn säger man 
att man skall vara: "pålitliga, jordnära, personliga och utvecklande".2  
 
2.3 Geografisk indelning 

 
Peabs byggenhet är indelat i fyra olika geografiska områden. Division Bostad sysslar med 
bostadsutveckling och finns endast i de streckade områdena. 
I mitt arbete har jag haft kontakt med Division Nordost som sträcker sig från Östergötland ända 
upp till Lappland. Divisionen har sitt huvudkontor i Umeå och regionens kontor ligger i 
Linköping.  
 

 
1 http://www.peab.se/Om_Peab/Historik, 2007-10-14 
2 Peabs verksamhetsledningssystem, Systembeskrivning för bygg och anläggning, 2006-06-15, s. 2 



2.4 Huvudprocesser 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 1. Huvudprocessernas indelning. 
 
Peab Sverige AB:s huvudprocesser spänner över hela byggprocessen från idé till fullt genomfört 
och garantibesiktigat projekt. Det går inte att dra någon definitiv gräns mellan huvudprocesserna 
eftersom de normalt överlappar varandra men i teorin ser processerna ut enligt bilden ovan. 
 
I marknad och projektutveckling jobbar man efter en marknadsplan som innehåller fakta, analyser, 
mål och planerade åtgärder avseende den marknad där man verkar. Man försöker här generera 
projektidéer och förädla fastigheter som uppfyller marknadens behov. 
 
I projekteringen är målet att upprätta kompletta bygghandlingar. Peab anlitar normalt externa 
konsulter för projekteringen och arbetet består oftast i att styra projekteringsprocessen. 
 
I kalkyl och anbudsprocessen jobbar man med att räkna på eventuella kommande projekt. Till att 
börja med gör man en dokumenterad riskanalys av projektet. Peab väljer sedan ut från en 
anbudslista vilka projekt som skall kalkyleras och leda fram till ett anbud till kund. 
 
MA/Inköp står för Materialadministration och inköpsprocessen och ser till att Peabs arbetsplatser 
försörjs med resurser i form av material och tjänster. Detta arbete är idag decentraliserat och förser 
arbetsplatserna med projektunika varor och tjänster. Strategin är att så långt som möjligt utnyttja 
koncernens samlade inköpsvolymer och materialflöden till koncerngemensamma avropsavtal. 
 
Produktionen står för den tillverkning eller den tjänst som Peab uträttar åt kunden. Processen 
startar med beställning av en produkt och omfattar organisering, produktionsstrategi, 
produktionsplanering, utförande och produktionsavslut. Den avslutas då garantibesiktning är 
genomförd och samtliga anmärkningar är åtgärdade och godkända.3 
 

 9

                                                 
3 Peabs verksamhetsledningssystem, Systembeskrivning för bygg och anläggning, 2006-06-15, s. 9-13 
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2.5 Byggprojekt, Tornet 
 
Tornet är ett byggprojekt i centrala Linköping där Peab står som totalentreprenör för uppförandet 
av ett höghus. Detta projekt har jag använt som referensobjekt i examensarbetet. Inom projektet 
har jag bl.a. träffat arkitekt, konstruktör, beställare och även varit med några dagar ute på 
byggarbetsplatsen. 
 
Just nu pågår uppförandet av de sista våningarna och när Tornet står klart 2009 kommer det att 
vara ca 65 meter högt fördelat på 18 våningar. I världen ligger Tornet långt efter de högsta 
byggnaderna men i Sverige hamnar det på en 21:a plats vilket gör att det kommer bli Linköpings 
högsta hus, bara domkyrkans torn är högre. Byggnaden kommer att användas till kontor och 
företagshotell. 
 
Under marknivå finns ett garage och en elcentral innan den första våningen tar vid med en foajé. 
Sedan följer en våning med friskvårdsutrustning för företagets personal och sex våningar över 
denna kommer det att finnas hotellägenheter. Från våning 9 och uppåt är kontor inplanerade med 
en konferensvåning och styrelsevåning på de översta planen. Se bilaga 1, sida 54. 
 
Korta fakta 
 
Kostnad: 60-65 miljoner kronor. 
Inflyttningsklart: april 2009 
 
Grundläggning:  Upp till 3 meter höga betongfundament som vilar på berggrunden. 

Höjden på fundamenten varierar beroende på att berget är ojämnt under 
byggnaden. Fundamenten är inte förankrade i berget eftersom egentyngden är 
tillräckligt stor. 

 
Stomme: Kärnan är uppbyggd av två betongväggar och ett trapp- och hisschakt i centrum av  
 byggnaden som sträcker sig ända upp till översta våningen och fungerar som 
 skjuvväggar. Se bilaga 2-3, sida 55-56.  
 Betongkvaliteten är satt till C32/40 med en tryckhållfasthet på 30,5 MPa.  
 Väggarna och schakten är platsgjutna och klarar i teorin att stå emot all horisontell 
 kraft på byggnaden.  

Vertikallasten bärs upp av ett ramverk av stålpelare och stålbalkar. Dimensionerna 
varierar från botten till toppen. Pelarna går från VKR 400x400mm med godstjocklek 
16mm ner till 200x200mm med godstjocklek 6,3mm. Balkarna av typen Deltabalk 
går från dimensionen D26-400 till D20-26-400.  

 
Bjälklag: Utgörs av HDF-element som vilar på deltabalkarna. Från plan 1-2 med  
 dimensionerna HDF 120/27 och plan 3-20, HDF 120-20. 

Skarvarna mellan HDF-elementen, samt mellan deltabalk och HDF, förankras med 
armeringsjärn och igengjutes med betong. En 70mm övergjutning lägges för att 
klara ljudisoleringskravet. 

 
Fasad: Kommer i färdiga element med fönster, isolering och ytbeklädnad.  

Fasaden har ingen bärande funktion utan hänges på utsidan av byggnaden och förankras i 
pelare och balkar. Ytbeklädnaden består bl.a. av korrigerad plåt och emaljerade 
stålplåtskivor som är så gott som underhållsfria. 

 
    



 
 Figur 2. 3D-modell av Tornet. 

 
 

 
 Figur 3. Utsikt från Tornet med Linköpings Domkyrka i bakgrunden. 
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3. Höghus 
 
3.1 Höghusets historia 
 
Den hysteri som idag ses runtom i världen med att bygga högre och högre byggnader är inget nytt 
fenomen. Ända sedan urminnes tider har människan velat uppföra höga byggnader av olika 
anledningar. De vanligaste var att hålla utkik efter fiender, visa makt och god hälsa, hedra stora 
ledare eller sin egen religion. Det kan även ha handlat om interna tävlingar om vem som var den 
bästa arkitekten, största byggherren eller den rikaste familjen.  
 
3.1.1 Förhistorisk tid 
 
Egyptens pyramider är de första kända höga byggnadsverk som började uppföras redan 2680 f.kr 
och användes som begravningsplats åt stora kungar. Pyramiderna var enligt en teori avsedd att 
fungera som en avsats upp till himmelriket för faraonerna. Den högsta och mest kända pyramiden 
är Cheopspyramiden som är ca 140m hög och anses vara ett av de sju antika underverken. 
 
Ett annat underverk är fyrtornet Pharos of Alexandria som idag inte finns kvar men som var den 
näst högsta byggnaden i den antika världen. Detta torn byggdes av Alexander den stores 
efterträdare Ptolemaios I Soter, runt 280 f.kr för att leda fartyg in i den stora hamnen i staden 
Alexandria i nuvarande Egypten. Högst upp använde man en stor spegel för att reflektera solljuset 
till mils avstånd och på natten tände man stora eldar på toppen. Arkeologer har rekonstruerat 
byggnaden i teorin och kunnat räkna ut att fyren borde ha varit runt 120m hög. Tyvärr rasade 
fyrtornet samman efter flera jordskalv på 1300-talet och ersattes av ett fort runt 1480 e.kr.4 

 
  Figur 4. Fyrtornet Pharos of Alexandria. 
  
Andra exempel är södra Europas katedraler med gotikens spirande torn som byggdes för att 
komma närmare himmelriket. Domkyrkan i Köln, Kölnerdomen, är den högsta i världen och de 
båda tornen mäter 157m i höjd. Kyrkan började byggas år 1248 och avslutades inte förrän 1880 
pga. flera avstanningar i byggandet. Under andra världskriget träffades den av flera bomber som 
föll över staden Köln, men rekonstruerades och ser idag precis ut som den gjorde då den invigdes.  
  
Om man talar om skrytbyggen genom tiderna är de smala tornen i Italienska bergsbyar ett gott 
exempel. De är ett resultat av olika furstendömens fejder om vem som hade störst makt och 
ekonomiska förutsättningar att bygga högst. 
Av rent nyttiga intressen byggdes bostadshus med upp till sju våningar i Europa för ett par tusen år 
sedan. Det finns skrifter som beskriver hus av dessa höjder från tiden för romarriket. Pga. av den 
trängsel som staden Rom befann sig i under denna tid fanns hyreshus med över sex våningars höjd 
utan några som helst bekvämligheter. Varken vatten, avlopp eller hissar fanns att tillgå i dessa hus 

                                                 

 12
4 Matthew Wells, Skyscrapers – structure and design, (2005), s.7 
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varför de främst var avsedda för de fattiga. Enligt vittnesmål från Juvenalis och andra samtida 
krönikörer var byggfusket ett utbrett problem. I den eviga staden, som inte direkt gjorde skäl för 
sitt namn, hördes ständigt dån ifrån sammanstörtande fuskbyggen.5 
  
Alla dessa forntida byggnadsverk är höga för sin tid men hade en begränsning mot högre höjder. 
Väggarna är antingen uppbyggda av sten eller murverk vilket gör dem väldigt tunga och 
framförallt massiva i botten ju högre byggnaden blir och ju mer väggarna ska klara att bära. 
Tillslut når man till en gräns där väggarna längst ner blir alltför tjocka för att det ska finnas något 
utrymme kvar och bottenvåningen tar upp alltför stor plats för att det ska vara praktiskt. Ett 
exempel kommer från Chicago 1891  där ett hus med 16 våningar hade väggar på bottenvåningen 
som var 1,8 meter tjocka! Man behövde hitta ett byggnadsmaterial som klarade den höga 
belastning som utövades på våningarna längst ned utan att ta upp för stor yta.6 
 
3.1.2 Tre utlösande faktorer 

 
Under mitten och slutet av 1800-talet kom tre utvecklingar som möjliggjorde allt högre byggnader.   
 
För det första kom stålet in som byggelement och man kunde nu tillverka stål med en tillräcklig 
hållfasthet för höga byggnader och framförallt hittade man en metod för att massproducera stålet. 
Metoden som användes var att blåsa in luft i smält tackjärn och sedan färska detta till flytande stål. 
Detta reducerade processtiden avsevärt och man kunde nu tillverka stål i allt större volymer vilket i 
förlängningen betydde att stålet blev billigare. Metoden patenterades 1855 av Henry Bessemer och 
1858 lyckades man med den första industriella blåsningen i Sandviken, Sverige.7 
Med stålkonstruktioner fick arkitekter helt nya möjligheter att utforma byggnader. Det 
snabbmonterade stålskelettet kunde tack vare materialets kvaliteter göra att stabiliteten bibehölls 
trots de höga höjderna. Med denna konstruktion kunde man även skapa lätta och öppna 
fasadlösningar eftersom man nu inte behövde bygga med bärande ytterväggar. 
 
Nästa stora uppfinning var hissen. Redan under antiken och medeltiden fanns enkla 
lyftanordningar som drevs av människor och djur men 1850 började man använda sig av hissar 
som drevs av ångmaskiner och hydraulik. Dessa hissar användes främst för varutransporter i 
fabriker och lagerbyggnader och ansågs inte vara rätt utformade för människor och framförallt inte 
tillräckligt säkra. 
År 1852 uppfann Elisha Graves Otis en säkerhetsanordning som hindrade hissarna från att störta 
ner i schaktet om linan eller vajern gick av. Detta ledde till att människor nu även vågade åka med 
i hissarna och 1857 installerades den första personhissen i New York. När linhissen sedan kom 
1889 och blev växellös 1903 hade effektiviteten och komforten förbättrats så mycket att man löst 
problemet med att obehindrat ta sig upp och ner i höga byggnader. Linhissarna drevs av elmotorer 
och hisskorgarna bars upp av stålvajrar som var kopplade i motvikter till korgen. Detta är en 
princip som används än idag. Otis är än idag ett ledande företag inom hisstillverkning.8 
 
Den tredje faktorn som utlöste själva byggbommen av skyskrapor var den stadsbrand som bröt ut i 
Chicago 1871. Branden varade i fyra dagar och ödelade stora delar av staden. Denna ödeläggelse 
samt en starkt växande ekonomi utgjorde grogrund för att priserna på tomter i staden skulle skjuta i 
höjden och startskottet för byggande av skyskrapor.  
  

 
5 Nic Nilsson, Höga hus och små barn, (2003), ISBN 91-7910-479-7, s.20 
6 http://www.madehow.com/Volume-6/Skyscraper.html, 2007-10-02 
7 http://www.jernkontoret.se/informationsbanken/vara_publikationer/pdf_info_utb/jkutbpak_del1.pdf, 2007-09-21 
8 http://www.otis.com/aboutotis/elevatorsinfo/0,1361,CLI16_RES1,00.html, 2007-09-21 



Home Insurance Building brukar räknas som den första av alla skyskrapor. Den byggdes 1885 och 
man använde den nya tekniken med att svetsa och binda ihop en stålbur, en typ av 
fackverkskonstruktion, för att öka stabiliteten. Fasaden kunde sedan ”hängas på” likt gardiner utan 
att behöva ta upp någon belastning. Detta var en revolutionerande teknik som utgjorde 
obegränsade möjligheter och principen med ”curtain walls” används än idag. Världens äldsta 
skrapa som fortfarande står kvar är Reliance Building i Chicago som byggdes 1890-94 och idag 
inhyser ett hotell. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 5. Reliance Building. 
 
Under tidigt 1900-tal började det bli populärt för företag i USA, och speciellt på Manhattan i New 
York, att bygga skyskrapor för att framhäva sitt varumärke. Några tidiga exempel är: the 
Woolworth building, the Bank of Manhattan och Chrysler building som 1930 var världens högsta 
byggnad (319m). Snart övertog the Empire State Building tronen med 381meter och höll den i 41 
år tills tvillingtornen World Trade Center (417m) byggdes. Två år senare förlorade New York 
utmärkelsen som staden med världens högsta byggnad till Chicago och Sears Tower som sträcker 
sig 440meter upp i skyn. År 1998 då Petronas Towers i Kuala Lumpur (452m) stod klart var det 
första gången som världens högsta byggnad befann sig utanför USA:s gränser.9 
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3.1.3 Nutid 
 
Världens högsta byggnad är än så länge Taipei 101, som är belägen i Taiwan och färdigställd 
2004. Byggnaden är ett prov på sann ingenjörskonst eftersom den ligger i ett av världens mest 
jordbävningstäta och tyfondrabbade områden. Skrapan är hela 508meter hög och kan även ståta 
med världens snabbaste personhissar.  
 
Men i skrivande stund pågår en höghusbyggnation i Dubai av gigantiska mått. Skyskrapan Burj 
Dubai planeras bli uppåt 800 meter i höjd och ska stå klar våren 2009. Man är just nu uppe på den 
160:e våningen och 636 meter över marken vilket faktiskt gör den till den högsta byggnaden i 
historien redan nu. I kapitel 3.5 berättar jag mer om detta bygge. 
 
 

 
 

  Figur 6. Sammanställning över världens högsta byggnader. 
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3.2 Definition 
 
Vad är ett höghus och var går gränsen för vad man får kalla för höghus? 
Definitionerna på höghus är många och runtom i världen använder man olika benämningar för om 
en byggnad kallas för ett vanligt hus, höghus eller skyskrapa. 
 
Här i Sverige brukar man säga att ett höghus är en byggnad som sträcker sig en bra bit över den 
omgivande bebyggelsen och som ändrar en stads siluettbild. Det kan handla om allt ifrån fyra 
våningar och uppåt, men när det börjar närma sig 20 våningar kallar man dem för skyskrapor. 
Ordet skyskrapa myntades först i engelskan (skyscraper) och syftar på en byggnad som är så hög 
att den tycks skrapa vid skyn. 
 
3.2.1 Höghus enligt Emporis standarder 
 
Emporis standarder är en typ av samling av olika standarder och index inom byggrelaterade 
ämnen. Här finns en standard som kallas för Real Estate och beskriver bl.a. höghus och vad som 
räknas till detta.  
 
Enligt Real Estate är ett höghus en byggnad med minst 12 våningar eller 35meter i höjd. Alla 
våningar måste vara inredningsbara, dvs. de måste ha en takhöjd på över 2meter för att de skall 
kunna räknas. Byggnadens höjd räknas alltid från markplanet och upp till taket. Andra föremål 
såsom smala torn eller master som är monterade på taket får ej räknas med i byggnadens höjd.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 7. Definition på ett höghus enligt Emporis standarder. 
 
En skyskrapa är definierad enligt Real Estate som ett höghus med en höjd som överstiger 
100meter. Men utanför Emporis standard är skyskrapan definierad på flera olika sätt. Under det 
sena 1800-talet användes ordet ofta till alla de nya höghus som växte upp i bl.a. New York och 
Chicago som för att hylla den nya arkitekturen. På senare tid används begreppet på de 
höghusbyggnader som använder byggtekniken med en stål- eller betongstomme till sin 
konstruktion för att behålla byggnadens stabilitet när man staplar många våningar på varandra. 
Skyskrapa betyder dock olika beroende på var man befinner sig. I en liten stad kan det räcka med 
en 25 vånings byggnad medan det i Hong Kong skulle behövas 50-60 våningar för att få bli kallat 
en skyskrapa.11 

                                                 
10 http://standards.emporis.com/?nav=realestate&lng=3&esn=18727, 2007-09-30 
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3.3 Varför bygger man höga hus? 
  
Det finns många olika anledningar till att man bygger höga hus och åsikterna går isär om 
byggnadernas vara eller icke vara. Genom att läsa artiklar om ämnet och intervjuat insatta personer 
har jag kommit fram till att de främsta drivkrafterna för att bygga höga hus är: Ekonomisk vinning, 
Miljövänligare infrastruktur samt viljan att skapa ett landmärke. Jag förklarar drivkrafterna lite 
närmare. 
 
3.3.1 Ekonomi 
 
I vissa av världens storstäder är trängseln stor bland företag och andra intressenter som alla vill 
komma så nära centrum av staden som möjligt. Detta gör automatiskt att priserna på attraktiva 
tomter höjs till en nivå där det är oekonomiskt att endast bygga ett normalhögt hus med 
exempelvis fem våningar. För att kompensera det höga tomtpriset bygger man istället på höjden 
och maximerar arean så att en ekonomisk vinning i byggprojektet kan uppnås på sikt. Kostnaden 
kan även hållas nere om höghuset byggs i samma struktur våning efter våning. Arbetet kan då 
effektiviseras pga. upprepningar i arbetsmomenten och ledningen får en bättre ekonomisk översikt 
av arbetet.  
 
Men man måste ha i beaktande att det också är en mycket stor kostnad att uppföra ett höghus. Det 
är en avancerad process och kostnaden blir hög när avancerade beräkningar och utredningar måste 
göras tidigt under projekteringen samt när den senaste tekniken och de mest hållbara 
byggmaterialen ska användas. I figur 10 kan man se sambandet mellan konstruktionskostnad och 
antalet våningar. Kostnaden för varje våningsplan håller sig i stort sett konstant oberoende av 
antalet våningar medan kostnaden för extra pelare och bärande väggar ökar linjärt och kostnaden 
för stabilisering av horisontalkrafter ökar exponentiellt med höjden. 

 

 
 

 Figur 8: Samband mellan konstruktionskostnad och våningsantal. 
 
Att hyrorna blir höga i en skrapa är inte så svårt att lista ut. Eftersom byggkostnaden är högre för 
ett höghusprojekt måste detta räknas hem och det är i hyrorna man har den huvudsakliga intäkten. 
Ett problem är att hisschakt, trappor och massiva pelare tar upp en allt större plats i byggnaden ju 
högre man bygger. Detta är en stor del av den yta som annars skulle ha hyrts ut som istället går till 
spillo.  
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Något som man i Sverige blir mer och mer angelägen om än höga tomtpriser och dyra 
konstruktioner är den positiva publicitet som föds utav ett höghusprojekt. I artikeln ”höghusfeber i 
Göteborg” från Göteborgsposten säger arkitekt Per Bornstein – ”Höga hus stärker 
attraktionskraften i de flesta moderna städer. Marken utnyttjas väl och fler bostäder och 
verksamheter ökar underlaget för butiker och lunchställen”12. Man pratar om ett slags ”city 
branding”, där skyskrapan ses som ett hjälpmedel för att sälja staden genom det varumärke och 
den publicitet som denna ger. Extrema byggnader signalerar framåtanda och modernism som 
städerna gärna vill associeras med för att locka investerare, företag och turister.13  
 
3.3.2 Miljö 
 
Att vara miljövänlig är idag mer regel än undantag inom byggbranschen precis som i de flesta 
andra branscher. Man anstränger sig kontinuerligt för att bygga miljövänligare byggnader och 
bidra med att skapa miljövänligare samhällen. En del av detta tänkande kan vara att uppföra 
höghus som har tre viktiga argument till varför de kan kallas miljövänliga.  
  
Reducerat resebehov och restid 
Enligt Kameran Moazami, chefsprojektledare från WSP Cantor bör vi bygga fler höghus. Han 
förklarar i en artikel i tidningen Ny Teknik varför: ”Det föds i dag tre bebisar i sekunden. År 2015 
kommer vi att vara totalt 8,9 miljarder människor på jorden. Av dem kommer två tredjedelar att bo 
i städer. Man beräknar att det om tio år kommer att finnas 26 megastäder, vidsträckta tätorter 
med invånarantal som hela länder. Redan i dag är New York större än Australien. Paris är som 
Holland. Resultatet av dessa okontrollerat växande megastrukturer blir enorma trafikproblem när 
horder av människor varje dag ska genomkorsa stan på väg till jobbet vilket i sin tur orsakar 
osund miljö på grund av alla avgasutsläpp”. 
 
Med uppförande av höghus reduceras alltså restiden och resebehovet då man samlar människorna i 
större byggnader och koncentrerar bebyggelsen. Människorna kan då få närmare till arbetet eller 
de dagliga sysslorna och kan i större utsträckning gå eller ta cykeln. I Tornet samlas nu företaget 
Stångåstaden i en gemensam byggnad istället för fyra olika runtom Linköping, vilket gör att 
resorna mellan kontoren upphör och att postverksamheten internt sköts i samma byggnad. Enligt 
Teodor Hovenberg, informationsansvarig på Stångåstaden, är det dock tveksamt om detta 
uppväger det extra hissåkandet, de överdimensionerade konstruktionerna och den stora 
exponeringsgraden (mycket fönster- och fasadyta per kvm) vilket kräver extra värme på vintern 
och kyla på sommaren. Dock är det så att Stångåstaden kräver att det ska vara en miljövänlig 
byggnad som man kräver i alla nya byggnationer. Det ska bl.a. vara absorptionsvärmepump, 
belysningsstyrning, att undvika elvärmda badrumsgolv etc. som minskar användningen av el för 
fastighetsdrift (och alltså radikalt förbättrar primärenergianvändningen). De arbetar också hårt med 
val av sunda material i konstruktioner och installationsmateriel – alltså inte bara i ytskiktet.  
 
En stor del av arbetet syftar också till att syndliggöra resursförbrukningen i huset – individuell 
mätning av el och vatten, pedagogiska vvs-installationer och belysning som kräver att brukaren gör 
ett aktivt val för att tända. Vid valet av hissar kan man dock välja energieffektiva direktdrivna 
hissar och hisschaktet kommer också att kunna ventileras med självdrag, vilket inte fungerat på ett 
lägre hus. 
 
  

 
12 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=302002, 2007-10-03 
13 Patric Hadenius, Forskning & Framsteg nr 1/2005, s.45, 2007-10-05 
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Mindre upptagande av landyta 
En annan viktig faktor som talar för höghusen är att de upptar en mindre landyta än tvärgående 
byggnader. Man får då mer yta över till grönområde, sociala rum och fritidsytor. Höghusen gör 
även att man koncentrerar bebyggelsen till städerna och sparar i förlängningen orörda 
naturområden och bevarar den lantliga landskapsbilden utanför staden. 
 
Dock är det även så att koncentrationen av människor skapar andra typer av ”interna” 
miljöproblem såsom buller, koncentration av luftföroreningar och belastning eller hårt utnyttjande 
av befintlig infrastruktur och grönytor. 
 
Förhindrar städers utbredning 
Kameran Moazami förklarar vidare i artikeln från Ny Teknik: ”Utspridda städer kräver dyrbar 
infrastruktur, vilket är slöseri med både energi och tid. Det gäller att utnyttja marken, förtäta 
bebyggelsen så att fler människor får plats på mindre yta. Bygger vi på höjden kan vi ersätta en 
stor del dyra och energislukande pendlartransporter med effektiva hissar. Och alla vet vi att vi i 
dag måste spara på användningen av fossila bränslen på grund av den hotande 
klimatförändringen”. 
   
3.3.3 Landmärke 
 
Att landmärket är en viktig drivkraft vittnar den planerade skrapan i stadsdelen Hyllie i Malmö 
om. I artikeln –”Danska arkitekter bygger Hyllieskrapa” från sydsvenskan skriver Matilda 
Uusijärvi: Fyra utvalda arkitektkontor tävlade om att få stå bakom det planerade stationshuset och 
torghuset vid citytunnelstationen i Hyllie. Kriterier som juryn utgick från när de bedömde de nya 
byggnaderna var: 

• Att de ska utgöra regionalt landmärke. 
• Att de ska markera den nya stadsdelen. 
• Hur de möter resten av stadsdelen, malmöborna och resenärerna – gestaltning. 

 
Lone Wiggers, ansvarig arkitekt på det vinnande kontoret säger: ”Högklassigt landmärke” är ett 
ord som används flitigt för att beskriva den 180 meter höga glaspelaren – bara tio meter lägre än 
Torson – och den intilliggande längan. – På dagen ska glaset reflektera den blågrå himlen och på 
natten ska det lysa upp Malmös skyline.14 Artikeln visar att det idag blivit viktigare och viktigare 
att skapa sig en symbol över ett framgångsrikt företag eller en välmående och modern stad. Något 
som även arkitekten för Tornet, Ola Carlsson på White, nämner i ett samtal om höghusens nytta. 
”Med en skyskrapa kan man både få bostäder eller kontorsytor och samtidigt skapa ett landmärke 
med hjälp av en utmanande arkitektur. Många städer vill ha en byggnad att sätta på kartan”. 
Oftast är det denna fåfänga som driver byggnader mot högre höjder. Det duger inte att vara näst 
högst då man ska bygga nya höghus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 http://sydsvenskan.se/malmo/article179398.ece, 2007-10-02 
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3.4 Hur hög kan en byggnad bli? 
 
Gränsen för hur hög en byggnad kan bli beror till stor del på vilka byggnadsmaterial man har 
tillgång till. Med de nu befintliga materialen som specialbetong, stål och kompositer kan man 
enligt den danske professorn Erik Reitzel i praktiken bygga hus som når närmare 1000 meter. Det 
är svårt att se att många fler revolutionerande upptäckter finns kvar att göra för att nå mycket högre 
än så men i teorin går det enligt vissa forskare att bygga upp till 18 kilometers höjd. Detta låter 
som en helt orealistisk tanke men att vi kommer att få se allt högre byggnader i framtiden är inte 
svårt att gissa. Det just nu pågående ”skyskrape-racet” i världen verkar skjuta gränserna framåt för 
varje projekt som påbörjas. Små framsteg som starkare och jämnare stål, nya svetsningsmetoder 
och högpresterande betong är alla viktiga ingredienser och har avgörande roll för hur hög en 
byggnad kan bli.  
 
Skillnaden idag jämfört med för några årtionden sedan är att man idag har stor hjälp av ett kraftigt 
verktyg, datorn. Sedan datorns intåg har det blivit betydligt enklare att konstruera och bygga 
skyskrapor. Med speciella datorprogram kan man göra snabba tredimensionella analyser av flera 
olika idéer på utformning. Det hjälper också till att hitta lättare konstruktioner och nya sätt att 
fördela krafterna i byggnaden.15 I bilaga 4-7 kan man se olika beräkningsmodeller av Tornet 
gjorda med datorns hjälp. Här kan man se resultaten av deformationsberäkning och 
vindlastberäkning. Deformation och svajning skriver jag mer om i kapitel 4.5 och vindlast i kapitel 
4.2.2. Även enligt konstruktören för Tornet, Bo Gärderup, jobbar idag arkitekter och konstruktörer 
närmare varandra eftersom de kan jobba med flera olika modeller samtidigt och göra fö
sent i konstruktionsprocessen jämfört med tidi
 
Men det finns andra faktorer än att bara byggnaden ska hålla som man måste titta på. Problem som 
man måste lösa med dessa extremt höga hus är bl.a. brandrisken och utrymning vid brand, skyhöga 
hyror, fungerande kommunikationer, hotet från terrorattacker, att alla höga byggnader svajar, 
bygga för att underlätta underhåll och en säker arbetsmiljö för de som bygger skrapan. Dessa 
försvårande omständigheter och mer beskriver jag närmare i nästa kapitel. 
 
Det är inte troligt att vi får se något höjdrekord i det här landet eftersom vi varken har ekonomi 
eller behov av en så stor skrapa. Men ofta är det myndigheters bestämmelser som sätter gränser för 
höghusbyggande i Sverige. Man väger in det estetiska som en tung post i beslutsunderlaget och på 
många håll är man rädd för att en hög byggnad skall förstöra stadsbilden och kanske överglänsa de 
kyrktorn som finns i många städer. Även i Linköping har man länge varit emot höghusbyggande 
men har nu på senare tid gett med sig i frågan. Man ger en annan huvudförklaring till varför man 
inte kan bygga högre än det nu påbörjade Tornet. Enligt artikeln ”Tornet blir Linköpings högsta 
bostadshus” i Corren den 7/5-2007 förklaras att Luftfartsverket och Saab har uttryckt sin oro över 
risken för flygolyckor om huset byggs för högt. Tillslut enades man om att de 64 meter som huset 
är planerat för klarar kravet på hinderfrihet. Beställare Gunnar Sundbaum konstaterar att man var 
tvungen att sätta stopp där men att han egentligen hade velat bygga ännu högre.16  
 
 
 
 

 
15 Patric Hadenius, Forskning & Framsteg nr 1/2005, s.46, 2007-10-21 
16 http://archive.corren.se/archive/2007/5/7/j6w9lgwgnxrw1o4.xml, 2007-10-03 
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3.5 Världens högsta byggnad 
 
Som jag berättat tidigare är den högsta byggnaden i världen idag Burj Dubai i Förenade 
Arabemiraten. När den ca 800meter höga byggnaden kommer att stå klar kommer den inte bara att 
vara världens högsta utan även bestå av den mest avancerade tekniken. 
Nedan följer en sammanställning av fakta om byggnaden. 
 
Höjd: 818m 
Antal våningar: 190st 
Kostnad: Ca 4 miljarder dollar 
Inflyttningsklart: September 2009 
 
Grundläggning:  Grundplatta av betong som är 3,7 meter tjock och täcker en yta på 3700  
 kvm och bärs upp av 191st armerade betongpålar med 1,5 meters  
 diameter nedgrävda till 50meters djup. 
 
Stomme: Kärna av armerad betong upp till 587meter som är omgiven av tre stycken 
 kronblad. På våningarna över detta utgörs kärnan av en stålkonstruktion.  
 Byggnaden har en slags Y-form och designen är inspirerad av en lilja.  
 
Fasad:  Skyskrapan är inklädd i reflekterande glas och aluminium som totalt täcker en yta  
 på 111 500 kvm, som kan jämföras med 17st fotbollsplaner. 
 
Betong:  Olika typer av kemiska och fysiska tillsatser används för att producera betong 
 med olika egenskaper och hållfasthet. Vissa betongtyper blandas för att motstå  

värme, fukt eller sprickbildning och andra blandas för att flyta bättre i pumprören 
under byggprocessen. Som mest kommer man vara tvungen att pumpa mer än 500 
meter högt och betongen måste då behålla sina egenskaper under hela transporten.  

 
Armering:  Den totala vikten av armeringsstålet är 31400 ton med grunden borträknad.  
  
Kylsystem:  Vid de varmaste dagarna kommer att krävas runt 10000 ton kylvatten per timme. 
 
Elsystem:  Byggnadens maximala kapacitet vid en tidpunkt är beräknad till 36 MW. 
 
VA-system: Vattensystemet kommer att kunna leverera 946 000 liter per dag. 
 
Kondenstankar:  Den stora skillnaden av ute- och innetemperatur kommer att resultera i en 
 stor mängd av kondenserat vatten. Detta vatten samlas upp och dräneras  
 ner till tankar i källaren och används sedan till bevattning av  
 fastighetens plantager.  
 
Hissar:  Skrapan kommer att ha de snabbaste hissarna i världen med en topphastighet på 18m/s.  
 De kommer även att vara de längsta från topp till botten.17  
 
 
 
 
 

 
17 http://www.burjdubai.com, 2007-11-07 



 
 Figur 9. Vy över framtida Dubai med Burj dubai i centrum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 10. Skrapan Burj dubai under uppbyggnad. Oktober 2007. 
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4.  Projektering 
  
4.1 Tröskelvärden för projektering av höga byggnader 

 
 Följande är en grov sammanställning av rekommendationer som projektörer har att ta hänsyn till 

när man ska konstruera ett höghus. Listan är sammanställd av WSP. 
 

våning 
60 Svängningsdämpare eller skylobbies kan   
 behövas för att stabilisera byggnaden. 
 Installations- och värmecentral på taket. 
50 Byggnadens slankhet blir ett problem. 
40 Extra sprinklerledningar krävs i högdelen. 
 Extra tryckstegring för tappvattnet krävs  
 i högdelen. 
 Specialfundament till grunden. 
 Kontrollsystem för att mäta svajning. 
 Mellanliggande installationscentraler. 
30 Använda högpresterande betong. 
 Pelare i legerat stål/höghållfasthetstål. 
28 Elcentraler med reservstationer i botten  
 och toppen av byggnaden. (vid elavbrott)   
25 Fönstren skall vara försedda med solfilm  
 alt. automatiska eller manuella persienner. 
 Speciell fönsterdesign som klarar stora  
 vindlaster. 
20 Sättningar av olika storlekar i kärna, pelare 
 och väggar måste utredas. 
 Tryckstegring för tappvattnet, måste vara  
 beräknat för ett lägsta tryck av 20 bar. 
 Byggnaden bör vindtunneltestas. 
16 Byggnader med fler våningar bör ha  
 hissar med en hastighet av 4 eller 6 m/s. 
15 Inbyggda brandposter. 
 Hissar som stiger 2,5 m/s är tillräckliga upp till denna våning. 
 Aerodynamisk utformning rekommenderas. 
12 Avloppsledningar behöver luftventileras för att  
 motverka undertryck i systemet, var 12:e våning. 
11 Max höjd mellan lägsta sprinklerhuvud och högsta är 45 m, ovanför detta krävs 
 separat installation. 
07 Behov av sprinklersystem. 
 Brandmotståndet i bärande konstruktion skall klara minst 2 timmars brand. 
 Byggnaden uppdelad i brandcell var 7:e våning. 
05 Överdimensionerad konstruktion för att förhindra fortskridande ras. (över 5 vån.) 
04 Brandsäkra schakt för hissar och brandtrappor18 
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4.2 Laster 
 

En höghusbyggnad måste vara utformad för att stå emot de större vertikala och horisontella 
lasterna, både permanenta och variabla, som den kommer att utsättas för under byggtiden och hela 
dess livstid. Dessa laster beror dels på byggnadens storlek och utformning, men även på dess 
geografiska placering. Högsta värdet på dessa laster och sannolikheten för att de ska verka 
samtidigt måste bestämmas innan formgivningen kan fortsätta. 

 
4.2.1 Vertikallast 
Vertikala lasten kan delas in i permanenta och variabla laster. Permanent last är alla de icke 
flyttbara laster där egenvikten av byggnadsdelarna i konstruktionen är den största. Variabel last är 
alla flyttbara laster såsom människor och inredning samt snölast. 
Eftersom pelare och bärande väggar blir grövre i byggnadens lägre del och att konstruktionen 
måste vara styvare och stagas mot de horisontella krafterna ju högre man bygger kommer vertikala 
lasten och vikten per kvadratmeter att öka linjärt enligt sambandet i figur 11 och 12. Vikten för 
varje våningsplan däremot kommer att ligga på ett konstant värde eftersom våningarna ofta ser 
relativt lika ut. 

 
 STÅLKONSTRUKTION BETONGKONSTRUKTION 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 11. Samband mellan stålets ungefärliga  Figur 12. Samband mellan armeringsstålets  
 vikt per kvadratmeter och antalet våningar i  ungefärliga vikt per kvadratmeter och antalet  
 en stålkonstruktion. våningar i en betongkonstruktion. 
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4.2.2 Horisontal last 
 De horisontella laster som kan verka på byggnaden är för svenska förhållanden främst vindlast 

men i andra regioner behöver man även räkna med horisontella krafter i marken såsom 
jordbävning. Jordbävningars verkan på en höghusbyggnad är inget jag kommer att gå in närmare 
på eftersom jag tycker det är inaktuellt för svenska förhållanden. Jag kommer heller inte att ta med 
de speciella laster som en höghusbyggnad ska klara av i form av en explosion eller kollision av ett 
flygplan, men som man i vanliga fall bör räkna med. 
Vindlast är den last som är svårast att bemästra, inte bara pga. att den verkar på en stor yta utan 
även för att den har större intensitet på högre höjder. Den ger även ett större moment än för lägre 
byggnader eftersom det blir en längre hävarm. Med vindlasten är det också svårare att fastställa 
hur den kommer att påverka byggnaden och exakt vilket värde den kommer att ha eftersom dess 
egenskap varierar för olika regioner.  

 
4.2.2.1 Beräkning av vindlast 
Vid beräkning av vindlasten kan man antingen räkna med att den är dynamisk eller statisk. 
Vindlast är till sin natur en dynamisk last men för konstruktioner med stor styvhet och dämpning 
behöver ingen hänsyn tas till byggnadens svängningsegenskaper vid bestämning av vindlasten och 
den kan räknas som statisk.  
Lasten kan anses statisk om: 

 konstruktionens egenfrekvens är större än 3 Hz eller 
 höjd eller längd i förhållande till tvärmått vinkelrätt vindriktningen  (h/b, l/b, h/d eller l/d)  

 (se figur 13) är mindre än 5. 
 

I övriga fall kan lasten anses vara dynamisk.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  Figur 13. Eftergivlig och styv konstruktion. 
 
 Med hjälp av detta kan vi räkna ut om Tornet skall räknas med en statisk eller dynamisk last: 
 mbmdmh 201764 ===
  577,3/ <=dh 52,3/ <=bh
 
 Tornet skall alltså beräknas med en statisk vindlast vilket bekräftas i beräkningarna i bilaga 8 sid. 

60-65.   
 
 Beräkningen utförs inte annorlunda än lägre byggnader och man kan följa den formel nedan som 

Boverket visar för att få ut det karakteristiska värdet Wk för vindlasten.  
 
 Wk = µ · qk · A 
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Beteckningar 
 
Wk karakteristisk vindlast. 
 
µ dimensionslös formfaktor som beror av vindriktning och belastade byggnadsdelars  
 och föremåls form. Ser i stort ut enligt figur 14 vid en normal form på huskroppen. 

Dimensionerande blir trycket + suget, vilket ger att: µ = 0,8 + 0,4 = 1,2   
 
qk karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck i kN/m2 (avläses i tabell 4.1).  

Hastighetstrycket beror på områdets referensvindhastighet, υref, som i Linköpingsområdet 
ligger på 24m/s, och vilken terrängtyp som gäller för området. I tätort gäller terrängtyp 4. 

 
A area av vindbelastad yta. 
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 Höjd vref=24m/s 
h Terrängtyp 

(m) 1 2 3 4 
2 0,62 0,59 0,53 0,50

12 0,97 0,82 0,62 0,50
20 1,08 0,93 0,75 0,56
30 1,17 1,03 0,85 0,66
50 1,29 1,16 0,99 0,80
55 1,31 1,18 1,02 0,83
60 1,33 1,21 1,04 0,86
65 1,35 1,23 1,07 0,88
70 1,37 1,25 1,09 0,90
75 1,39 1,27 1,11 0,92
90 1,43 1,31 1,16 0,98
100 1,46 1,34 1,20 1,01

 
 
 
 
 
 
 
  Figur 14. Planform för formfaktorn, µ 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.1  Karakteristiskt hastighetstryck, qk, där jag valt värdet 
0,92 eftersom byggnaden ligger ca 75 möh. 

 
Detta ger Tornets karakteristiska vindlast: 
  
 Wd = 1,2 · 0,92  =  1,2 kN/m2 = 120 kg/m2 
 
Hur man räknar ut den dynamiska vindlasten redovisar jag inte men skillnaden är att 
hastighetstrycket räknas ut enligt formeln nedan. Här tar man hänsyn till  
vindstötfaktor, Cdyn och exponeringsfaktor, Cexp eftersom man räknar med de svängningar som blir 
i byggnaden. 
 
qk = Cdyn · Cexp · qref 19 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Boverket–byggavdelningen, Boverkets handbok om snö- och vindlast,(1997), s.26-36, 47-50, ISBN 91-7147-394-7 



4.2.2.2 Alternativa vindlastanalyser 
 Något som kan försvåra beräkningarna är om byggnaden har en oregelbunden form. 
 Alternativa vägar att gå kan vara att göra ett vindtunneltest eller att göra en numerisk 

flödesberäkning. 
 
 Vindtunneltest har till sin fördel att det är en beprövad metod, men den är tidsödande och en exakt 

modell av byggnaden måste tillverkas. Noggrannheten har man beräknat till omkring ± 20 %. 
 
 Numerisk Flödesberäkning är en metod för att beräkna vätskors och gasers flöden samt 

värmeöverföringsprocesser. Detta är också en beprövad teknik, men än så länge inte vanlig i 
byggsammanhang. Genom datorsimuleringen får man ut tryckkoefficienter och krafter som 
påverkar byggnaden från alla riktningar. Även denna metod tar ganska lång tid pga. att 
simuleringarna kräver mycket datorkraft men beräkningstiderna är på väg ner och noggrannheten 
är större än vid vindtunneltest (närmare ± 10 %).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 15. Byggnadens beteende kan analyseras  

i ett vindtunneltest 
 

 Figur 16. Exempel på numerisk flödes- beräkning. 
Beräkningsvind i hustopp ca 41 m/s och varje 
färgskifte motsvarar 4 m/s.  
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4.2.3 Sekventiell belastning 
Det är mycket viktigt att man som konstruktör tittar på skillnaden av de laster som dels verkar på 
byggnaden under byggtiden och dels efter att den är färdigställd. För de laster som verkar efter 
färdigställande såsom variabel last och vindlast är analysen oanvändbar om man ser till hur 
uppförandet ska genomföras. För permanent last däremot som verkar på byggnaden från början till 
byggprocessens slut är det viktigt att man ser till att inte räkna för ”snålt” på bärande konstruktion 
för att vara säker på hur stommen beter sig när den belastas ojämnt och att den klarar lasten under 
byggtiden.20 

 
4.2.4 Hållfasthet och stabilitet 
Byggnadens absoluta minimikrav vid projekteringen är att den skall ha tillräcklig styrka för att stå 
emot, och stå stadigt under de värsta tänkbara lastfallen som kommer att verka under hela dess 
livstid. I detta inkluderas även tiden för uppbyggnad. Detta kräver analyser över hur laster och 
spänningar kommer att verka i de olika delarna av byggnaden. (Se bilaga X för lastanalyser på 
Tornet. De olika färgskalorna visar vilka delar av byggnaden som är kritiska. Rött är värst.) 
Viktigt är att man inte utnyttjar stommens komponenter såsom balkar, pelare och bärande väggar 
nära max i bruks- och brottgräns. Man bör ta till ordentlig vid dimensionering trots att man alltid 
räknar i den högsta säkerhetsklassen eftersom ett brott på en kritisk komponent kan få katastrofala 
följder i form av fortskridande ras i del av eller för hela byggnaden. Tillkommande spänningar och 
påfrestningar beroende på krypning, sättningar eller temperaturskillnader skall även beaktas. 
Den mest fundamentala undersökning är att se så att byggnadens hela kropp inte tippar av den 
vindlast som verkar. Byggnadens egenvikt måste därför vara större än att momentet för den 
mothållande vikten blir större än momentet för vindlasten. Annars måste byggnaden förankras i 
grunden.21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Bryan Stafford Smith & Alex Coull, Tall building structures - analyses and design, (1991), ISBN 0-471-51237-0,  
 s.10-11 
21 Ibid. 



4.3 Konstruktionstekniker 
 

4.3.1 Val av stomsystem 
Vid valet av stomsystem i en höghusbyggnad är det många faktorer att ta hänsyn till. Idealt för en 
konstruktör skulle vara att utforma den mest effektiva konstruktionen för att ta upp horisontala och 
vertikala laster. Men verkligheten ser annorlunda ut och andra faktorer som är avgörande är bl.a. 
hur hög byggnaden ska bli, den utvändiga designen, vilken planlösning våningarna skall ha, vilket 
byggnadsmaterial och metod som ska användas i produktionen, byggnadens läge osv. Den 
viktigaste faktorn som påverkar valet av stomsystem är byggnadens funktion vilket till stor del 
bestämmer hur våningarna ska utformas. För kontorsbyggnader strävar man ofta efter en så öppen 
planlösning som möjligt. I bostäder och hotell skall våningarna gärna vara avgränsade av 
brandsäkra och ljudisolerande väggar och våningsplanen skall ofta ha en liknande utformning. Det 
är efter alla dessa viljor som konstruktörer jobbar för att få fram det bästa konstruktionssystemet 
som uppfyller de flesta kraven.22 

 
4.3.2 Olika typer av stomsystem 
Det är svårt att göra en snäv indelning av stomsystemen för höghusbyggnader, men som nämnts 
tidigare är den horisontella lastupptagningen av mycket stor betydelse i högre byggnader. Man kan 
grovt klassa in dem just efter effektiviteten att stabilisera mot horisontella laster. Följande system 
har förmågan att stå emot dessa laster: ramar, konsoler (väggar) och tuber. Ofta består ett 
bärverkssystem av en kombination av dessa. Klassifikationen beror på deformationen och 
kraftupptagningen i systemen.  
På grund av den höga byggnadens storlek och komplexitet, behövs en noggrann beräkning med 
många variabler om man i detalj vill veta bärverkets uppförande under givna lastvillkor. Ett stort 
antal datorprogram finns idag att tillgå, främst då sådana som bygger på ramteori.  

 
I figur 17 kan man se exempel på lämpliga konstruktionssystem beroende på antalet våningar. 
Systemen kan antingen utgöras av en betongkonstruktion eller stålkonstruktion, men ofta använder 
man en kombination av båda. På senare tid har även kompositer kommit med som byggmaterial 
som fungerar effektivt i en kombination med stål och betong. Kompositer har en hög hållfasthet 
och en låg egenvikt vilket kan hålla nere hela byggnadens egentyngd.23 

 
 
 
 
 
 
 
       Figur 17. Olika konstruktionssystem  för 

höghusbyggnader beroende på antalet 
våningar. 

      Sett från vänster: Ramverkan, Skjuvvägg, 
Skjuvvägg – Ramsamverkan, Tub av ramar, 
Tub i tub, System av kopplade tuber.   

 
 

                                                 
22 KTH-Avdelningen för byggnadsteknik, Byggnadsteknikens grunder, (1994), s.3.1-3.25  
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23 Ibid. 



4.3.2.1 Ramar 
Ramverkanskonstruktioner består av pelare och balkar som är sammankopplade med momentstyva 
knutpunkter. Det betyder att när ramen belastas, vinkeländras balkar och pelare lika mycket och 
ramens förmåga att motstå horisontella laster beror på böjstyvheten i pelare och balkar och styrkan 
i infästningarna. Ramen tar alltså upp både vertikala och horisontella laster och för dessa ner till 
grunden. Ramens stora fördel är dess rektangulära uppställning som ger frihet i valet av 
planlösning och placeringen av fönster och dörrar. Systemet är endast ekonomiskt upp till ungefär 
25 våningar eftersom infästningar, balkar och pelare blir otympligt stora för att kunna stå emot 
horisontallasten.24 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Figur 18. Stel ram 
    
 

4.3.2.2 Ramar stabiliserade med strävor, Fackverk 
I fackverkskonstruktioner hjälper diagonala strävor till att ta upp den horisontella lasten och föra ut 
den till fästpunkterna. Strävorna kan stå emot både drag och tryckkraft beroende på vilken sida 
lasten kommer ifrån och hur de är utformade. I figur 19 ser man hur hela konstruktionen samverkar 
när den belastas med en horisontalkraft. Ramen fungerar som en konsol och strävorna står emot 
skjuvning. Fackverk har en hög effektivitet i förhållande till åtgången av material och egenvikten 
av konstruktionen, vilket gör konstruktionen mycket ekonomisk för de högsta byggnaderna. De 
”dubbeldiagonala” strävorna gör att balkarna själva knappt behöver stå emot någon horisontell last, 
vilket gör att de kan vara av samma dimension våning efter våning. Designen och produktionen av 
repeterbara våningar blir mycket effektiv och ekonomisk. Strävorna brukar traditionellt infästas i 
varje våning och byggas in i den färdiga byggnaden men det går även att använda större 
utanpåliggande strävor som sträcker sig över flera våningsplan och som ger byggnaden en speciell 
fasadutformning.25 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Ram stabiliserad med kryssträvor. 

                                                 
24 Bryan Stafford Smith & Alex Coull, Tall building structures - analyses and design, (1991), ISBN 0-471-51237-0,  
 s.37-38. 
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4.3.2.3 Skjuvväggar 
Skjuvväggar är kontinuerliga, vertikala väggar oftast av betong som både fungerar som 
avgränsning och för att bära vertikal och horisontell last. Dess höga styrka och styvhet i varje 
våning gör att den är väl anpassad för att ge stöd i en höghusbyggnad. Principen för skjuvväggens 
funktion är att de horisontella lasterna överförs till vertikala skivor via tak- och bjälklagsskivor. De 
vertikala skivorna för sedan krafterna ner i grunden (Se figur 20)  
En skjuvväggskonstruktion kan vara ekonomisk upp till 35 våningar. På grund av väggens solida 
form blir den öppna planlösningen begränsad och passar därför bättre i bostads- eller 
hotellbyggnader.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Exempel på höghusbyggnad med stomme av skjuvväggar.   
 
 

4.3.2.4 Skjuvvägg – Ramsamverkan 
En konstruktion med skjuvvägg och ramsamverkan kan användas för byggnader med runt 50 
våningar. Men även lägre byggnader än så kan med fördel utformas med denna konstruktionstyp. I 
dessa byggnader kan man räkna på att skjuvväggarna tar upp all horisontalkraft och ramen all 
vertikal last. Tornet är ett exempel där man använder sig av denna typ av konstruktion. Man har 
där en kärna av betongväggar runt hisschakt och trapphus och två stycken skjuvväggar som löper 
kontinuerligt genom hela byggnaden samtidigt som man har ramar av pelare och balkar.  
I högre byggnader samverkar väggarna och ramen horisontellt, speciellt vid toppen, för att  göra 
konstruktionen styvare och hållfastare.27 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Bryan Stafford Smith & Alex Coull, Tall building structures - analyses and design, (1991), ISBN 0-471-51237-0,  
 s.41-42. 
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4.3.2.5 Tub av ramar  
I en tubkonstruktion är stommen uppbyggd av väldigt momentstyva ramar som formar en tub runt 
hela byggnaden. Ramarna består av pelare med kort centrumavstånd mellan varandra (2-4 m) och 
är sammankopplade med längsgående balkar. På byggnadens insida står pelare eller bärande 
innerväggar för att bära upp byggnadens egenvikt tillsammans med tubkonstruktionen medan den 
horisontella kraften enbart tas upp av tuben. Beroende på vilket håll vindlasten kommer ifrån 
fungerar byggnadens sidor olika för att bibehålla stabiliteten. Den sida som är parallell med vinden 
är den del av byggnaden som motverkar skjuvkrafterna medan sidan vinkelrät mot vinden 
motverkar böjningen i konstruktionen. Tubkonstruktionen är användbar för både stål- och 
betongkonstruktioner och kan med fördel utföras från 40 och ända upp till över 100 våningar. 
Stommen är mycket populär eftersom den är enkel och går snabbt att uppföra med liknande 
byggdelar och gjutformar genom hela byggnaden. Den ger även en mycket öppen planlösning med 
de glest stående pelarna invändigt.28 
 

 
Figur 21. Exempel på tub av ramar 

 
 

4.3.2.6 Tub i tub 
Denna typ av konstruktion består av ett ytterhölje av en ramad tub och en inre kärna av som 
inrymmer hissar och trapphus. Ytterhöljet och kärnan samverkar för att både klara egentyngd och 
horisontalkraft. I stålkonstruktioner består oftast kärnan av en ram stabiliserad med strävor medan 
den i betongkonstruktioner består av en sammankoppling av skjuvväggar. Tub i tub-
konstruktionen kan i stort sett inklassas som en  
skjuvväggs–ramsamverkanskonstruktion eftersom den har en liknande funktion med samverkan 
för att öka styvheten mot horisontalkraft. Men tub i tub väljs ofta med fördel eftersom de fria 
ytorna blir större i en sådan konstruktion. 29 

 
 

                                                 
28 Bryan Stafford Smith & Alex Coull, Tall building structures - analyses and design, (1991), ISBN 0-471-51237-0,  
 s.44-49. 
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4.3.2.7 Tornet 
 I tornet har man valt en kärna av bärande betongväggar tillsammans med ett pelarsystem. Enligt 

arkitekten hade man två olika alternativ av stomsystem att välja på från början, bärande 
ytterväggar eller ett pelarsystem. Grundläggande är att man vill utnyttja ytan maximalt i varje 
våningsplan men det är mycket upp till arkitekten att välja vilken typ av stomme man vill ha med 
tanke på planlösning och design på byggnaden. Med bärande ytterväggar får man en öppen 
planlösning för varje våning men har mindre möjligheter att utforma fasaden på ett kreativt sätt. 
Vid pelarsystem får man mindre öppna ytor men friare händer med fasaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Bjälklagstyper 
 

Ett bjälklag har som funktion att bära och stabilisera byggnaden och avskilja våningsplanen åt. 
Förutom att det ska bära vertikal last ska det ofta även överföra horisontella laster till byggnadens 
stomme. Det finns även krav på att bjälklaget skall vara tillräckligt styvt så att obehag av svikt och 
svängningar inte uppkommer. Med avskiljande funktion menas lufttäthet, ljudisolering och 
brandisolering. 

 
De bjälklagstyper som frekvent används i höghusbyggnader är: 

      Konstr.tjocklek 
1. Pelardäck    200-250 mm 
2. Korsarmerade plattor/filligran + pågjutning 200-250 mm 
3. Prefab (HDF) –något större spännvidder  180-220 mm 
4. Samverkansbjälklag   150 mm 

(oftast trapetskorrugerad plåt med pågjutning)    
 

Typ 1, 2 och 3 används med fördel vid bostäder och hotell eftersom försörjningen endast kan ske 
vertikalt i dessa byggnader. Dessutom krävs inga undertak. 
Typ 4 används i kontorsbyggnader där el- och ventilationsförsörjningen kan ske delvis i 
balkplanet. 30 

 
4.4.1 Pelardäck 
Pelardäck är ett stomsystem som består av pelare och skarvfria bjälklagsplattor. Lasten från 
plattorna överförs direkt till pelarna och systemet är lämpligt vid stora punktlaster. Pelardäcket ger 
även låg konstruktionshöjd och en slät undersida hos bjälklagen. Materialet kan vara betong både i 
pelare och bjälklag eller stålpelare i kombination med betongbjälklag. Pelardäck används ofta för 
parkeringshus och industribyggnader.31 

 
4.4.2 Platt-/Filligranbjälklag 
Plattbärlaget eller filligranbärlaget är ett mellanting mellan platsgjutet och förtillverkat bjälklag. 
Bjälklaget består av ett prefabricerat betongelement med en tjocklek av 40 eller 70 mm, med hög 
betongkvalitet och med ingjutna, uppstickande armeringsstegar. Elementet läggs sedan upp på 
balkarnas underfläns och fungerar som formbord för det slutliga bjälklaget. Armeringsstegarna är 
till för att förbättra styvheten i gjutskedet och åstadkomma önskad samverkan med pågjutningen. 
Bjälklaget kompletteras med överkantsarmering och ett 140-250 mm tjockt betongskikt gjuts på så 
att slutlig tjocklek uppnås och samverkan mellan betongen.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 22. Pelardäck Figur 23. Filligranbjälklag 

                                                 
30 Stålbyggnadsinstitutet, Stålbyggnad, (2004), ISBN 91 85644 83 8, s.77-79 
31 Ibid. 
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4.4.3 Prefabricerade betongbjälklag 
Det finns flera olika system för prefabricerade betongstommar men vanligast i Sverige är det 
spännarmerade HDF-elementet eller håldäcket.  

 
Med prefabricerat menar man att de olika ingående delarna tillverkas på fabrik i en gynnsam miljö. 
Bjälklagsskivorna transporteras sedan till bygget där montering sker och arbetsstyrkan på 
byggplatsen kan därvid minimeras vid uppförandet av stommen. De ingående elementen 
sammanfogas till samverkande konstruktioner genom olika system av bultar och förankringar. 
Fogarna mellan plattorna och utrymmet mellan balk och plattände gjuts sedan i med betong för att 
åstadkomma släta ytor och god lufttäthet. En stor fördel med håldäckselement är att man kan 
bygga med långa spännvidder. Omkring  9 m med 200 mm element och ca 12 m med 265 mm 
element.33 

 
 
 
 
 
 
   Figur 24. Håldäcksbjälklag 
 

4.4.4 Samverkansbjälklag 
I ett samverkansbjälklag samverkar betong och stål på ett gynnsamt sätt. En profilerad stålplåt 
fungerar som förlorad form och underkantsarmering. Ovanpå plåten gjuter man ett betonglager på 
mellan 140-250 mm. Vanliga profilhöjder på plåten är 45-120 mm, med tjocklekar mellan 0,7-1,2 
mm. Den totala konstruktionshöjden om man räknar med primär- och sekundärbalkar blir ca 600 
mm.  

 
Vid böjning utnyttjas stålet för att ta dragspänningar och betongen för tryckspänningar. 
Samverkanseffekten får man genom att skjuvkrafter mellan stålplåt och betongplatta överförs. 
Maximal spännvidd för ett samverkansbjälklag ligger på mellan 6-8 m. Bjälklaget förses ofta med 
undertak av estetiska skäl och för ljudisolering och brandmotstånd.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 25. Samverkansbjälklag 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Ibid., s.34 
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4.5 Svajning 
 
 Svajandet i konstruktionen har man med redan i beräkningarna så att byggnaden ska klara av detta 

utan att ta skada. Vissa skyskrapor byggs för att kunna svaja närmare metern. Stålkonstruktioner 
svajar mer än betongkonstruktioner och ett exempel på detta är World Trade Center som svajade 
hela 90 centimeter vid hård blåst. En jämförelse kan göras med Empire State Building som med sin 
massiva betongkonstruktion endast svajar 5 millimeter. I Tornet med sina knappa 70 meter rör sig 
byggnaden 13 millimeter vid toppen. I bilaga 2 kan man se en beräkningsmodell av svajningens 
storlek i Tornet.  

 
 Det man vill undvika är att bli sjösjuk när det blåser och det som upplevs som obehagligt är inte 

rörelsernas storlek utan frekvensen och accelerationen i rörelsen. Varje byggnad har en 
egenfrekvens, som till stor del beror på dess höjd. Om en skyskrapa exempelvis har en 
egenfrekvens på 0,16 Hz betyder det att det tar cirka 6 sekunder för den att svaja från ena sidan till 
den andra.  

 
 Svängningsdämpare 
 För att komma till rätta med problemet kan man installera svängningsdämpare som dämpar 

svajandet till en viss resonansfrekvens. Dämparna kan vara både aktiva och passiva. Aktiva 
dämpare jobbar efter sensorer som är installerade på strategiska ställen i byggnaden och känner av 
förändringar såsom en hård vindbelastning. Passiva dämpare är istället konstruerade efter en 
datamodell som är beräknad efter hur vinden kommer att påverka huset och anpassar sig efter 
detta. Dämpningssystemen kan utgöras av vätskefyllda baljor eller fritt hängande vikter som drar 
åt sig rörelseenergin som uppstår. I Taipei 101 använder man sig av en jättelik kula av betong som 
väger 800 ton och är upphängd mellan den 87:e och 92:a våningen. Den stabiliserar byggnaden 
genom att gunga i motsatt takt mot vinden och reducerar svängningarna med ca 40 procent. 
Dämparen fungerar både vid hård blåst och vid jordskalv.35 

  

 
 

  Figur 26. Svängningsdämpare från Taipei 101. 
 
 
 

                                                 

 36
35 http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=146&a=1218&id=9701_9, 2007-10-23 
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4.6 Grundläggning 
 

Det speciella vid grundläggningen för en höghusbyggnad är att tyngden och belastningen till 
marken är större än vid låga byggnader. Då lasten är stor och markens bärighet liten, måste man 
med grundläggningen antingen sprida lasten på en större yta eller föra ner den till fastare jordlager 
eller till berg. För att kunna välja lämplig grundläggningsmetod behöver man alltså veta en del om 
jordens egenskaper: bärighet, tjälfarlighet, vatteninnehåll mm. Därför gör man noggranna 
grundundersökningar, såsom borrning för att bestämma djupet till berg eller upptagning av 
jordprover.   

 
I ett höghus är det ofta bara aktuellt med att grundlägga byggnaden på fast berg eftersom husets 
belastade yta på marken är liten i jämförelse med tyngden och risken för sättning är stor. Se på 
lutande tornet i Pisa som förvisso är ett sevärd byggnad men inte särskilt användbar. Om inte 
byggnaden byggs direkt på berg för man ner lasten till fastare grund genom att påla. 

 
 

4.7 Sättningar och deformationer 
 
I höga betongkonstruktioner kan vertikala rörelser beroende på krympning och krypning i 
betongen orsaka belastning på ickebärande konstruktioner och förorsaka betydande rörelser på de 
horisontellt bärande delarna, speciellt i högre delar av byggnaden. För att fastställa hur stor denna 
krympning eller krypning kommer att bli måste man titta på flera faktorer som påverkar. Dessa är: 
betongkvaliteten, om det rör sig om långtidslast eller korttidslast, tidpunkt efter gjutning då lasten 
anbringas, förhållandet mellan volym och yta och mängden armering i bärande delar. Efter att man 
analyserat dessa faktorer kan man räkna ut hur mycket de vertikala delarna krymper och kryper 
och med hjälp av detta bilda sig en uppfattning om hur de horisontellt bärande delarna påverkas. 
Man bör försöka att uppnå en symetrisk belastning av byggnaden i så stor utsträckning som möjligt 
för att på så sätt få en jämn krypning. Alla skillnader i rörelser i byggnaden kommer att påverka 
nästföljande vånings bärande delar, speciellt i byggnader med både platsgjutna och prefabricerade 
konstruktioner.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Ibid., s.28 



5 Produktion 
 

5.1 Arbetarskydd vid höghusbyggande 
 
 Förutom de risker som finns på en vanlig byggarbetsplats är det vid ett höghusprojekt speciellt den 

höga höjden som är en försvårande omständighet för arbetsskyddet. Fall från höjd är det första 
riskområde man tänker på men jag har även tagit med risken för nedfallande föremål och brand 
under byggtiden som två viktiga områden eftersom även de är kopplade till och blir försvårande ju 
högre byggnaden är. I arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsskador i byggverksamhet 2006” kan man 
hitta följande figur där vi har brand som en liten avvikelse på 2%, ras och fallande 
föremål(bristning av material) som en större på 14% och fall av person från höjd på 11%. 

 
Figur 27. Diagram på arbetsolyckor 2006 

 
5.1.1 Fall från höjd 
Fall är den enskilt vanligaste olyckshändelsen inom byggbranschen. Här delas den in i  
fall (ej från höjd) och fall från höjd. Fall från höjd räknas då det är ett fall till en lägre nivå där 
nivåskillnaden är två meter eller mer. Fallolyckor från höjd leder årligen till flera dödsfall och 
många allvarliga skador med lång sjukfrånvaro. Inom bygg leder det enligt statistiken till dubbel så 
lång frånvaro som olyckorna totalt i Sverige. Igenomsnitt dör det tre personer per år till följd av 
fall från hög höjd och olyckorna är främst fall från: 

 Stege (lös) 36 % 
 Byggnadsställning 18 % 
 Arbetsbock, pall 8 % 
 Tak  7 % 
 Trappa  4 % 

      37 
 
 

                                                 

 38
37 Lotta Lundholm Arbetsmiljöverket, Fallolyckor inom byggbranschen korta sifferfakta, nr 3 2003 
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Krav från Arbetsmiljöverket 
Risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs 
skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar, ställningar eller skyddsnät användas. 
Om sådan utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig 
fallskyddsutrustning användas. Om personlig fallskyddsutrustning med lina används skall linan 
fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. nockräck. Om anordning för att fästa linan saknas eller 
om det finns andra särskilda skäl, skall lämplig person avdelas som håller fast den, lämpligen 
genom avhåll. Linan skall hållas sträckt under arbetet. 

 
Öppningar och hål i bjälklag, tak eller liknande, där risk för nedstörtning eller 
nedtrampning kan uppstå, skall utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning som 
inte oavsiktligt kan rubbas. Skyddstäckning skall ha betryggande bärighet och skall antingen vara 
utförd så att det framgår vad den är avsedd för eller vara tydligt märkt. 

 
Ett skyddsnät skall vara konstruerat och utfört så 
• att det med tillfredsställande säkerhet kan fånga upp fallande personer, 
• att en fallande person som fångas upp av nätet inte skadas vid kontakt med detta eller med 
upphängningsanordningarna, samt 
• att skyddsnätets förmåga att fånga upp en fallande person och att bromsa fallet är 
tillfredsställande under nätets hela brukstid. 
Vid användning av skyddsnät skall den medföljande instruktionen beaktas. 
Ett skyddsnät får endast monteras under överinseende av en kompetent person. Vid monteringen 
skall eftersträvas att fallhöjden blir så liten som möjligt. Den får inte vara större än vad nätet enligt 
instruktionen är avsett för. Den får inte heller vara större än sex meter. Den fria höjden under nätet 
skall vara så stor att en person som faller i nätet inte, när detta töjs, kan skadas genom kontakt med 
något som finns under nätet.38 

 
Utrustning 
Den utrustning som kan användas för att förebygga fallolyckor är följande: 

 Räckesnät med ordentliga infästningar 
 Skyddsnätsystem (vid takarbete) 
 Nedfallsskärmar (person- och föremålsuppfångande) 
 Fallskyddsystem (ramar med fästanordning för sele) 
 Personlig fallskyddsutrustning (sele) 

 
5.1.2 Fallande föremål 

 
Vid ett bygge är det mycket överblivet material och avfall som slänges eller av misstag faller ned 
till marken. En olycka kan lätt inträffa om man har dålig uppsikt och inte varnar medarbetare eller 
andra innan man slänger ned föremål. 

  
Krav från Arbetsmiljöverket 
Områden där det finns risk för fallande föremål skall avspärras och utmärkas. Om sådana områden 
måste beträdas skall skyddstak, täckta gångar eller liknande anordnas. 
Skyddsräcken skall vara helt inklädda om det förekommer lösa föremål som kan vålla skada om de 
faller genom skyddsräckena. 
Skyddshjälm med hakrem skall användas om det inte är uppenbart obehövligt.39 

 

 
38 AFS 1999:3, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling för byggnads- och anläggningsarbete, 1999-08-29, s. 13 
39 Ibid. 
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Utrustning 
Den utrustning som kan användas för att förebygga olycka är följande: 

 Nedfallsskärmar (föremåls- och skräpuppfångande) 
 Skyddshjälm 
 Fasadnät 

 
5.1.3 Brand under byggtiden 

 Brand är en relativt liten orsak till arbetsolyckor men nog så viktig. I brandskyddsprojekteringen 
räknar man både på brandskyddet under bygg- och bruksskede. Precis som för bruksskedet är 
utrymningen det allra viktigaste men man ställer också krav på att hindra uppkomst och spridning 
av brand. 

 
 Krav från Arbetsmiljöverket.  

Alla arbetsplatser skall kunna utrymmas i händelse av brand, utströmmande gas eller 
annan fara. Alla arbetstagare skall snabbt och säkert kunna nå säkert område. 
Antalet utrymningsvägar och deras fördelning och mått skall avpassas efter 
byggarbetsplatsens, utrymmenas och arbetslokalernas användning, utrustning och storlek och efter 
det största antal människor som kan vistas där samtidigt. 
Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser skall markeras med skyltar. 
Dessa skyltar skall vara tillräckligt hållbara och placeras på lämpliga platser. 
Utrymningsvägar som kräver belysning skall ha nödbelysning med tillräcklig styrka i händelse av 
fel på ordinarie belysning. 
Utrymningsvägar samt förbindelseleder och dörrar som leder till dem skall vara fria från hinder så 
att de när som helst kan användas utan olägenhet. 
Dörrar för utrymning skall öppnas utåt i utrymningsriktningen. De får inte vara låsta eller 
reglade på ett sätt som hindrar att de lätt och omedelbart kan öppnas av vem som helst som kan 
behöva använda dem i en nödsituation. 

 
Uppkomst och spridning av brand skall förebyggas. Brandredskap och vid behov branddetektorer 
och alarmsystem skall finnas. De skall till antal och utformning vara 
anpassade till: 

 Förhållandena där byggnads- eller anläggningsarbetet utförs. 
 Utrymmenas storlek och användning. 
 Den utrustning som används. 
 Byggprodukternas och förekommande ämnens fysikaliska och kemiska egenskaper. 
 Det största antal människor som samtidigt kan vistas i utrymmena och arbetslokalerna 

och på byggarbetsplatsen. 
Lämpliga provningar och övningar skall genomföras regelbundet. 
Brandredskap skall vara lätt hanterbara och placeras så att de är lätt åtkomliga. Plats för 
brandredskap skall utmärkas med skyltar.40 

 
 
 
 
 
 

 
40 AFS 1999:3, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling för byggnads- och anläggningsarbete, 1999-08-29, s. 8-9 
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5.2 Logistik 
 

5.2.1 Planering 
Ett byggobjekt för höghus ska planeras noggrant precis alla andra normalhöga byggnader. Men vid 
höghusbyggande är det än mer viktigt att exempelvis tidplaner och leveranstider hålls eftersom det 
får större konsekvenser vid förseningar. Med en god planering lägger man grunden till att arbetet 
ska kunna fortgå med så få störningar som möjligt.41 

 
5.2.2 Arbetsplats 
En byggarbetsplats kan även kallas för en tillfällig fabrik. Platsens storlek, geometri, 
markförhållanden, tillgänglighet och disposition av den tillfälliga fabriken påverkar tidsåtgången 
på flera sätt. Allt som oftast byggs höghus i stadsmiljö med tät bebyggelse vilket gör att 
arbetsplatsens yta blir liten och att den får en sämre tillgänglighet. Därför är det viktigt att 
transportapparaten fungerar väl med tydliga in- och utfarter från bygget,  lättåtkomliga 
materialupplag och tillräckligt med bygghissar och byggkranar.42 

 
5.2.2.1 Byggkranar 
Byggkranar är en väsentlig del i planeringen av höghusbyggen. Planeringen för kranar sker 
parallellt med stomplaneringen och utefter den tar man beslut om hur många kranar man behöver, 
kranplacering och hur stor kranen/kranarna skall vara.  

 
Antalet kranar man behöver beror på arbetsvolym och hur stort arbetsområde som kranarna ska 
täcka. Det är mycket viktigt att man väljer rätt antal kranar eftersom det ger merkostnader ute på 
arbetsplatsen på grund av väntetid, förlängd byggtid, ryckighet och allmän irritation om man 
beslutar att spara in på en kran.  

  
Kranar kan placeras i eller utanför huskroppen. Vanligt vid höghusbyggande är att placera kranen i 
huskroppen med klätterkran, som man höjer i takt med att huset växer. Fördelen med denna 
uppställning är att man kan klara tyngre lyft eftersom det blir en kortare hävarm än för en kran som 
står placerad utanför huskroppen. Nackdelen är att kranen kan vara i vägen för mätinstrument och 
dyl. och att det är svårare att få huset tätt. 

 
Storleken bestäms efter hur stor lyftkapacitet som krävs. Man tar då reda på vilket det tyngsta 
lyftet är som man upprepade gånger måste klara av. Även enstaka enheter beaktas och man ser då 
till kranens maximala lyftkapacitet. Kranplaceringen har också stor betydelse för vilken storlek 
man väljer då man kan kompensera mycket av lyftbehovet.  
Kranarna lyfter minst på spetsen och mer när de lyfter närmare tornet.43 

 
41 Uno Nordstrand & Ervin Révai, Byggstyrning, (2002), ISBN 91-47-05082-9, s.20 
42 Uno Nordstrand & Ervin Révai, Byggstyrning, (2002), ISBN 91-47-05082-9, s.65 & s.123-126 
43 Uno Nordstrand & Ervin Révai, Byggstyrning, (2002), ISBN 91-47-05082-9, s.106-110 



6 Service & Underhåll 
 

6.1 Kommunikationer 
 
 Med kommunikationer menas hissar och transporteringen av människor. Hissarna måste vara 

snabba och pålitliga. Ingen vill tillbringa flera minuter i hissen för att komma upp till sin våning 
eller gå trapporna ner från 1000 meters höjd då hissarna slutat att fungera. Att man kan ta fram 
hissar som är tillräckligt snabba har man visat i Taipei 101 där hissarna har en topphastighet på 
60km/h. Här tar en färd genom det 382,2 meter och 89 våningar långa schaktet endast 30 sekunder. 
Hindret att bygga ännu snabbare hissar ligger inte i att få fram bättre motorer, korgar och vajrar 
utan att komforten ska behållas så att människor ska kunna transporteras bekvämt och säkert. 
Hissarna har exempelvis fått en strömlinjeformad design för att undvika det vinande ljud som 
uppkommer då en hisskorg blixtsnabbt rör sig genom ett smalt schakt. Dessutom är hissarna 
försedda med tryckutjämningsventiler för att undvika obehaget som kan uppstå i form av lock för 
öronen vid höjdskillnader. Som exempel kan tas flygplan som normalt inte stiger och sjunker 
snabbare än 18 km/h. För att färden skall vara bekväm är hissarna även konstruerade med en aktiv 
skakdämpningsfunktion med sensorer som känner av hissens vibrationer och skickar signaler till 
motoriserade vikter som rör sig så att vibrationerna motverkas. 

 
 Ju högre en byggnad är desto fler människor kommer att slåss om utrymmet i hissarna. Fler hissar 

måste finnas för att tillgodose människornas krav på kort väntetid och lösningen på detta kan vara 
att som i Taipei 101 installera hissar med dubbla däck som alltså har två våningar och kan ta in 
dubbelt så mycket folk i förhållande till antalet schakt. Det ena däcket stannar på jämna våningar 
och det andra stannar på ojämna.44 

 

 
  
  Figur 28. Exempel på strömlinje- 
  formad hisskorg i Taipei 101.  
 

                                                 

 42
44 http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=147&a=1218&id=9124_6, 2007-10-23 



6.2 Brandskydd i höghus 
En brand är allvarlig för alla sorters byggnader men i ett höghus kan den på många sätt vara mer 
komplicerad än i en lägre byggnad. Den mest försvårande omständigheten är höjden på byggnaden 
som dels gör det svårare att få till en effektiv utrymning av människor och dels att få 
konstruktionen att hålla, även efter en brandskada. Brandskyddet syftar främst till att förhindra 
personskador men även till att begränsa skador på egendom och inverkan på verksamheten.   

 
6.2.1 Brandskyddsprojektering 
Det är mycket viktigt att de brandtekniska kraven tas med och beaktas redan tidigt i 
byggprojekteringen inte minst i ett höghus eftersom brandskyddet är så integrerat i byggnaden som 
helhet. Det kan gälla allt från val av tomt till mindre detaljer som t.ex. tätning av 
rörgenomföringar. Ändringar och efterkonstruktioner är ofta mycket kostsamma och kan vara 
svåra att genomföra. Projektörer bör alltså tidigt i konstruktionsprocessen göra en noggrann 
genomgång med byggherre och beställare av de brandrisker som finns och vilken skyddsnivå som 
skall sättas i förhållande till investeringsekonomi och eget risktagande. Hänsyn skall tas till de krav 
som myndigheter ställer samt de överväganden man gör när det gäller försäkringsbolagens 
premiesättning och investerad brandsäkerhet. Nedan visas ett flödesschema över principerna för en 
brandteknisk projektering, Figur 29. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 29. Flödesschema över brandskyddsprojektering. 
 

Brandskyddsprojekteringen sker i flera steg. Första steget är att bestämma byggnadens storlek, hur 
många våningar, vilken verksamhet och vilket läge byggnaden skall ha. Utifrån detta ges de 
basförutsättningar som gäller, dels med hänsyn till normkrav (myndigheters krav) och dels till 
försäkringskrav. Normkraven ger byggnaden en brandklass, behovet av brandväggar, insatstiden 
som kommer att krävas för att släcka en brand och den brandbelastning som uppstår vid brand. 
Vidare har man krav på byggnadens planering i form av materialval, brandcellsindelning och 
utrymning. Förenklat kan man säga att normkraven ställs för att förhindra personskada i så stor 
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utsträckning som möjligt. Försäkringskraven ger förutsättningar och åtgärdsförslag för att skydda 
egendomen och begränsa störning i verksamheten och styr premiesättandet av fastigheten. 
Försäkringsbolaget kan exempelvis ha som krav att man ska installera ett sprinklersystem om 
byggnaden uppföres med fler än sju våningar. Om man uppfyller kraven går man vidare ner i 
schemat, om inte börjar man om och planerar för en annan storlek eller vilket hinder det må vara 
för att man inte kan uppfylla kravet. När man tagit sig igenom flödesschemat och uppfyller alla de 
krav som ställs i normer och av försäkringsbolag är byggnaden tekniskt och ekonomiskt optimerad 
för både bygg- och bruksskede.45 

 
6.2.2 Dimensionering 
Dimensionering av bärförmågan vid brand får göras på olika sätt: 

 
 Dimensionering genom klassificering (förenklad dimensionering) 

 
 Först bestämmer man den brandtekniska klass med avseende på bärande förmåga som ett bärverk 

ska ha. Det görs med hjälp av tabeller som anger kravnivån med hänsyn till förekommande 
brandbelastning och våningstal. Därefter bestäms bärförmågan för de bärande byggnadsdelarna 
antingen genom 

 - provning (normerad provning enligt SIS 024820 (2)) 
 - beräkning enligt samma brandförlopp, eller 
 - genom en kombination av provning och beräkning enligt ovan. 
 

 Dimensionering baserad på beräkningsmodell av naturligt brandförlopp. 
 

Det vanligaste är att man gör en förenklad dimensionering. Utifrån föreskrivna krav på 
brandteknisk klass väljer man oftast provade och godkända material och konstruktionslösningar 
som uppfyller kraven.46  

 
6.2.3 Förebyggande brandskydd 
Syftet med en byggnads brandskydd är att förhindra brandspridning samt att rädda människoliv 
och egendom. Brandskyddet kan innefatta både aktiva och passiva funktioner.  
Aktiva funktioner: 

 Sprinkler 
 Brandgasventilation 
 Brandlarm 
 Brandpost i byggnaden 
 Brandhiss 

 
Passiva funktioner: 

 Utrymningsvägar 
 Avskiljande konstruktioner 
 Brandskyddsisolering av bärande stomme 

 
Sprinkler 
En automatisk vattensprinkleranläggning är till för att släcka eller begränsa en brand. 
Sprinklersystemet består av ett ständigt vattenfyllt rörsystem med sprinklerhuvuden som 
oberoende av varandra utlöses vid en viss temperatur.  

 

 
45 Bengt-Åke Pettersson, Kompendium Byggfysik inkl. Ljud och Brand, 2006, s. 88-97 
46 Ibid. 
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Brandgasventilation 
En brandgasventilation kan utgöras av fläktar, luckor eller liknande i byggnadens övre delar och är 
till för att ventilera ut rök och brandgaser. Vid en brand startar fläktarna eller öppnas luckorna 
vilket minskar rökspridningen inom byggnaden och underlättar släckning och utrymning.  

  
Brandpost i byggnaden 
I höghus kan man behöva installera brandposter på olika höjder. Anledningen är att brandbilarna 
inte klarar att pumpa upp släckvatten till flera hundra meters höjd. 

 
Brandhiss 
Om räddningstjänstens insatstid är längre än normalt kan det vara aktuellt att utföra byggnaden 
med brandhiss. Hissen är ej till för allmänheten utan är endast avsedd till räddningstjänsten. 

 
6.2.4 Avskiljande konstruktioner 

 
Brandvägg 
En brandvägg ska kunna begränsa en brand utan räddningstjänstens ingripande. Väggen skall ha 
sådan stabilitet och bärförmåga att byggnaden på andra sidan väggen kan störta samman utan att 
egenskaperna ska försämras.  

 
Brandcell 
Brandcell är en avgränsad del av en byggnad där en brand under en föreskriven minsta tid kan 
utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Den skall genom omslutande väggar 
och bjälklag eller på annat sätt vara avgränsad från byggnaden i övrigt så att utrymning av 
bygganden kan säkras och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under 
föreskriven tid. Ett exempel på brandcell är lägenheter som åtskiljs av betongväggar. I skrapor är 
det vanligt att dela upp byggnaden i sektioner om flera våningsplan som ska fungera som en 
brandcell. Om det börjar brinna på en våning är kravet att det ska ta minst två timmar innan 
branden sprider sig till sektionen över eller under. Denna separering uppnås med hjälp av tjocka 
betongtäcklag, separat ventilation för de olika sektionerna och brandtäta dörrar.  

 
6.2.5 Brandskydd av bärande stommar 
I en höghusbyggnad är kravet på brandmotståndstider i de bärande delarna oftast det högsta 
möjliga eftersom risken för en kollaps måste vara minimal. Det finns flera olika sätt att 
brandskydda bärande stommar bla: bygga in konstruktioner, brandskyddsfärg, sprutisolera eller 
täcka med stenullsskivor.  

 
6.2.6 Utrymning 
Byggnader skall alltid utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. 
Räddningstjänsten ska inte behöva göra en insats för att huset ska kunna utrymmas. Det ska vara 
byggt så att människorna i huset ska kunna ta sig ut på egen hand, och det innefattar både faktiska 
utrymningsvägar och exempelvis skyltning. Man skall även undvika att personer skadas av 
nedfallande byggnadsdelar, genom fall, trängsel eller att någon blir instängd i en återvändsgång 
eller liknande. Ett viktigt arbete är att utforma en utrymningsväg. Den skall alltid mynna till det 
fria, leda till gata eller allmän plats och i hela sin sträckning vara brandtekniskt avskild gentemot 
andra utrymmen. Utrymningsvägen måste vara helt ”ren” och inte belamras med lös inredning. 

 
I höghus kan man behöva göra en utrymningsdimensionering. Denna kan göras genom särskilda 
beräkningar som tar med olika faktorer som försvårar utrymningen. Enligt Boverket ska 
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utrymningsdimensionering normalt alltid göras för byggnader i brandteknisk klass Br1 eller i andra 
byggnader där personer kan förväntas ha små förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.47 

 
För att förhindra kaos i brandtrapporna kan man bygga brandsäkra skyddsrum dit människor kan ta 
sig i väntan på räddningspersonal och räddningsbalkonger på olika våningar där anställda och 
gäster kan gå ut för att evakueras.48 

 
6.2.7 Brandtekniska byggnadsklasser 
Alla byggnader som uppförs tilldelas en brandklass. Det finns tre olika klasser, Br1, Br2 och Br3, 
där Br1 ställer de högsta kraven för en byggnad. Byggnader där brand medför stor risk för 
personskador skall utföras i klass Br1. Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för 
personskador skall utföras i klass Br2 och övriga byggnader i klass Br3.  Brandklassen ställer krav 
på bl.a. ytskikt och bärande och avskiljande konstruktioner utifrån förekommande brandbelastning. 
Kraven bestäms av våningsantal, byggnadens area och verksamhet. Alla höghus skall utföras i 
klass Br1. Enligt Boverket bör byggnader som utföres i klass Br1 vara: 

 
 Byggnader med tre eller flera våningsplan 
 Byggnader med två våningsplan som inrymmer  

- en samlingslokal, såvida inte hela samlingslokalen är i markplanet. 
- ett hotell eller pensionat 
- en vårdanläggning, ett elevhem eller dyl.49 

   
6.2.8 Brandtekniska klasser för byggnadsdelar, material, beklädnad och ytskikt. 

 
Byggnadsdelar delas in i klasser efter sin funktion enligt följande: 

 R (bärande) 
 E (avskiljande) 
 I (isolerande) 

 
En byggnadsdel behöver inte enbart tillhöra en klass utan kan vara en kombination av alla tre om 
det har den egenskapen. De beteckningar som finns är R, RE, E, EI, och REI. Om exempelvis en 
väggkonstruktion är betecknad EI betyder det att väggen har en avskiljande och värmeisolerande 
funktion men inte bärande. Klasserna kan även kombineras med beteckningen M, när särskild 
hänsyn till mekanisk påverkan måste tas eller C, för dörrar med automatisk stängningsanordning. 

 
Varje beteckning åtföljs alltid av ett tidskrav på 15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 eller 360 minuter. 
Detta är ett värde på hur länge byggnadsdelen ska klara att hålla sin brandskyddande egenskap.  

 
Klassbeteckningar finns även för material, beklädnad och ytskikt. De anges med klasserna A1, A2, 
B, C, D, E där A1 motsvarar det högsta kravet för en konstruktion med obrännbart material och E 
det lägsta kravet med brännbart material. Till dessa klasser finns även tilläggsklasser som gäller för 
begränsning av brandgaser och förekomst av brinnande droppar. Alla klasser utom A1 kombineras 
alltid med någon tilläggsklass exempelvis A2-s1, d0 osv. I tabell 6.1 nedan kan man se 
tilläggsklassernas indelning. 

 
 

 
47 Ibid., s.44 
48 Stine Overbye, Illustrerad Vetenskap nr14/2003, s51 
49 Ibid., s.44 
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Brandgaser Brinnande droppar 
s1 (mycket begränsad mängd) d0 (inga brinnande droppar)
s2 (begränsad mängd) d1 (begränsad mängd) 
s3 (ingen begränsning) d2 (ingen begränsning) 

  
  Tabell 6.1  Tilläggsklasser för begränsning av brandgaser och brinnande droppar. 
 

Utöver ovan beskrivna beteckningar används följande beteckningar: 
 Obrännbart och brännbart material samt svårantändligt material (brännbart material som 

uppfyller vissa krav). 
 Tändskyddande beklädnad. 
 Rörisolering i klass P I, P II och P III. 
 Ytskikt av klass I, II och III (där klass I uppfyller de högsta kraven). 
 Golvbeläggning i klass G. 
 Taktäckning i klass T. 

 
SITAC (Swedish Institute for Technical Approval in Construction) ger två ggr per år ut en särskild 
godkännandelista med uppgifter om olika produkter som är typgodkända för brand.50 

 

                                                 
50 Ibid., s.44 
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7  Slutsats & diskussion 
 

Jag har resonerat mig fram till att ekonomin är det enskilt största hindret för höghusbyggande. Det 
är en stark faktor eftersom inget företag uppför en byggnad som inte är ekonomiskt hållbar. 
Samtidigt tror jag att med den utveckling vi ser i samhället idag med klimathot och dyrare 
drivmedel kommer städerna behöva byggas allt mer kompakta och med högre byggnader. Därför 
kommer tekniken för höghusbyggande utvecklas och innebära det ger en större ekonomisk fördel 
att bygga högre i jämförelse mot hur vi bygger idag. Därför tror jag också att tekniken inte 
kommer att begränsa hur hög en byggnad kan bli. Så länge det är ekonomiskt hållbart och städerna 
behöver fortsätta byggas kompakta fortsätter byggandet mot högre höjder. 

 
Konstruktionsmässigt är det stabiliseringen mot horisontalkraft som sätter begränsningen mot fler 
våningar. Dock är detta hinder lätt avhjälpt genom att man kompletterar stommen med fler 
stabiliserande byggnadsdelar. Men detta betyder att även här är det ekonomiska konsekvenser som 
sätter gränsen. Större volym stål, betong eller annat byggnadsmaterial betyder en dyrare byggnad. 
 
Det här resonemanget är gällande för svenska förhållanden men i ett land som exempelvis 
Förenade Arabemiraten där ekonomin inte verkar vara ett bekymmer är det istället enbart 
byggnadstekniken och materialutvecklingen som sätter gränsen. Men med mer höghållfast stål, 
högpresterande betong kommer byggnaderna i framtiden kunna nå högre än de runt 1000 meter 
som vi når upp till idag. 
  
När det gäller vilken konstruktionsteknik som lämpar sig bäst för ett höghusbygge finns det inget 
generellt svar på detta. Beroende på vad byggnaden skall användas till, hur hög den skall vara plus 
många andra faktorer, är det bästa sättet att konstruera och bygga den olikt från fall till fall. Det 
man kan säga är att kommunikationen mellan beställare, arkitekter, konstruktörer och 
underentreprenörer måste vara mycket tydlig och samspelet väl fungerande mellan alla aktörer för 
att projektet skall bli lyckat. Något som jag hört från alla parter i byggprojektet Tornet och som de 
har betonat vid mina intervjuer.  
 
Om en konstruktör skulle utforma ett höghus skulle formen förmodligen bli rak, enkel och 
troligtvis bli billigare att bygga. Men den skulle inte tillfredställa beställare, beslutsfattare eller den 
största allmänheten. Därför blir det en nödvändig komplikation för konstruktören att försöka 
förverkliga arkitektens innovativa förslag på utformning. 
 
Det är tveksamt om man kan kalla ett höghus för en miljövänlig byggnad om man ser till det extra 
energibehov som behövs exempelvis för att driva hissarna och den extra ansträngning som krävs 
vid byggnationen. Men det finns vissa aspekter ur miljösynpunkt där höghuset är en utmärkt 
byggnad, bl.a. för minskandet av resebehovet. Detta är en av de främsta positiva effekterna med att 
bygga högt. 
  
Ett höghus ska ligga i en knutpunkt för att minskandet av resor ska göra ngn skillnad. Huset borde 
ligga i anslutning till en järnvägstation, tunnelbana eller liknande. I de större städerna kan man 
utnyttja detta på ett effektivare sätt. Något som Linköping idag är för litet för. Men det är viktigt 
att planera staden så effektivt som möjligt. Om staden sprids ut på en större yta ger det negativa 
effekter bl.a. i form av att det försvårar kollektivtrafiken som ger större miljöpåverkan och att 
samhällsservicen inte finns att tillgå överallt i staden. Så för att förtäta staden och inte utöka 
avstånden tycker jag att det är en bra idé att bygga på höjden. De positiva effekterna överväger de 
negativa och om man ska försöka skapa en långsiktigt hållbar framtidsstad som inte påverkar vår 
miljö får man stå ut med högre bullernivåer och andra ”mindre” konsekvenser. En stor del av 
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framtidens förbättrande klimat och miljöarbete går att finna i uppbyggandet av våra städer och 
transportsystem. Så mitt tips är att bygga på höjden för det globala klimatet. 
 
Idag är det viktigare än någonsin att ha ett varumärke och att synas. Städer, företag och byggare 
använder höghusen även i ett pr-syfte. Det räcker inte bara med att husen blir höga utan måste 
oftast vara arkitektoniska mästerverk och att det ger utdelning kan man bl.a. se på Turning Torso i 
Malmö dit arkitekter och studenter vallfärdar för att få se och uppleva byggnaden. Om alla pratar 
om byggnaden och kopplar samman den med staden är mycket vunnet.  
 
Jag skulle nog säga att många tidigare höghusprojekt i Sverige är rena statussymboler men att det 
börjar bli mer och mer lönsamt att bygga högt med tanke på stigande tomtpriser och förtätningen 
av våra städer. Personligen tycker jag att det är fint med ett höghus som bryter av stadsbilden och 
sätter sin prägel på staden.   
 
Vad gäller framtiden är jag helt säker på att vi kommer att få se allt högre och spektakulärare 
byggnader – även här i Sverige. När invånarantalen ökar i våra städer och de blir trängre och 
trängre kommer det till slut bara finnas ett håll att bygga åt. Fåfängan bland byggare att bygga 
störst och vräkigast har funnits i alla tider och det är även detta som kommer att pressa skrapor mot 
högre höjder. 
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8  Ordlista 
 

 Aerodynamisk 
 Som minskar luftmotståndet, Strömlinjeformad 

Brandbelastning 
Brandbelastning är ett mått på den sammanlagda värmemängd som frigörs vid en fullständig 
förbränning av allt brännbart material i brandcellen. Brandbelastningen anges i MJ per m2 av 
brandcellens totala inre omslutningsarea. 
Byggnadsstomme 
Med byggnadens stomme menas de delar som har till uppgift att bära upp och stabilisera 
byggnaden. Hit räknas grunden, bärande väggar, pelare, bjälklag och takkonstruktionen. 
Bärverksystem 
Stomsystem där pelare och balkar förbinds till ett bärverk. 

 Deltabalk 
 Konstruktionsbalk med håligheter där bärande delar kan läggas upp (hålbjälklag, platsgjutna 

plattor osv.). Balkarna fylls med betong i samband med igjutning av fogar och övrig gjutning. 
Efter att betongen har hårdnat får man samverkan mellan stål och betong. 

 Dynamisk last 
 Rörlig/Föränderlig last. 

HDF-element 
 HDF är ett hålbjälklag som är en slags prefabricerad betongplatta med genomgående hål för att 

minska tyngden och öka spännvidden. 
 Kompositer 
 Förstärkningar av konstruktioner såsom pålimning av kolfiberstavar eller samverkan mellan olika 

material, t.ex. betongfyllda stålrör kallade kompositpelare. 
Krympning 
Med krympning menas den volymminskning som uppstår i en konstruktionsdel sedan betongen 
brunnit. Den sker utan yttre lastpåverkan och är störst under tiden närmast efter gjutningen, men 
fortgår under mycket lång tid. 
Krypning 
Krypning är en tidsberoende deformation i betongen under inverkan av last. 

 Sekventiell belastning 
 Belastning i jämn ordningsföljd. 

Skjuvvägg 
Skjuvväggar är kontinuerliga, vertikala väggar oftast av betong som både fungerar som 
avgränsning och för att bära vertikal och horisontell last. 

 Skylobby 
 Ett mellanliggande eller övre våningsplan med foajé där människor kan byta från en expresshiss 

till en lokal hiss som stannar på varje våning.    
 Statisk last 
 Fast/Oföränderlig last. 

Stomkomplement 
Stomkomplement kallas de byggnadsdelar som inte har som uppgift att varken bära upp eller 
stabilisera byggnaden. Det innefattar icke-bärande väggar, trappor, ytbeklädnader mm. Gränsen 
mellan stomme och stomkomplement är inte alltid helt glasklar. 
Stomsystem 
Byggnadens stomsystem är ett system av bärande byggnadsdelar som med sin sammankoppling 
hjälper till att bära och stabilisera hela byggnaden.  
Tröskelvärde 
Tröskelvärde i detta sammanhang menas ett värde som om det överskrides ändrar förutsättningar 
och egenskaper för t.ex. en konstruktion. 



 51

9   Figurförteckning 
 
Figur 1.  Huvudprocessernas indelning, Peabs verksamhetsledningsystem, s.9 
 
Figur 2.  3D-modell av Tornet. <http://www.stangastaden.se/omstangastaden/tornet>  
 2007-10-24 
 

 Figur 3.  Utsikt från Tornet med Linköpings Domkyrka i bakgrunden. 
 <http://www.stangastaden.se/omstangastaden/tornet>  2007-10-24 
 
Figur 4.  Fyrtornet Pharos of Alexandria.   
 <http://faculty.maxwell.syr.edu/gaddis/HST210/Oct21/Default.htm> 2008-08-07 
 
Figur 5. Reliance building  
 <http://www.american-architecture.info/USA/CHICAGO/CHIC-LS/018  
 -reliance1a.gif>  2007-11-11 
 
Figur 6. Sammanställning över världens högsta byggnader  

<http://bash-mohandis.blogspot.com/2007/06/race-for-worlds-tallest-building.html>   
2007-10-22 

 
Figur 7. Definition på ett höghus enligt Emporis standarder.  
 <http://standards.emporis.com/?nav=realestate&lng=3&esn=18727> 
 2007-10-22 
 
Figur 8. Samband mellan konstruktionskostnad och våningsantal. 
 Staaldag2005_HogaHus.pdf, s.19 
 
Figur 9. Vy över framtida Dubai med Burj dubai i centrum. 
 < http://www.emaar.com/Developments/Downtown/>    2008-04-19 
 
Figur 10. Burj Dubai under uppbyggnad. Oktober 2007  
 <http://www.glasssteelandstone.com/BuildingDetail/701.php> 2008-04-19 
 

 Figur 11.  Samband mellan stålets ungefärliga vikt per kvadratmeter och antalet våningar i  
  en stålkonstruktion., Staaldag2005_HogaHus.pdf, s.18 
 
 Figur 12.  Samband mellan armeringstålets ungefärliga vikt per kvadratmeter och antalet 
  våningar i en betongkonstruktion., Staaldag2005_HogaHus.pdf, s.18,     
  
 Figur 15. Byggnadens beteende kan analyseras i ett vindtunneltest,  
  CIB_Toronto_05-04.pdf, s.9,   
 
 Figur 16. Exempel på numerisk flödesberäkning. Beräkningsvind i hustopp ca 41m/s och  
  Varje färgskifte motsvarar 4m/s., Staaldag2005_HogaHus.pdf, s.48,     
   
 Figur 17. Olika konstruktionssystem för höghusbyggnader beroende på antalet våningar. 
  Staaldag2005_HogaHus.pdf, s.6,  
  
 Figur 18. Stel ram, CIB_Toronto_05-04.pdf, s.14,     
 
 Figur 19. Ram stabiliserad med strävor, CIB_Toronto_05-04.pdf, s.15,   
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 Figur 20. Exempel på höghusbyggnad med stomme av skjuvväggar,  
  Tall building structures - analyses and design, (1991), s.42  
 
 Figur 21. Exempel på tub av ramar,  
  <http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/framed-tube.jpg> 
  2008-05-02 
 
 Figur 22. Pelardäck,  
  <http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=47> 
  2008-08-06 
 
 Figur 23. Filligranbjälklag,  
  <http://www.fardigbetong.se/produkter-tjanster/plattbarlag-skalvaggar.asp>   
  2008-08-06 
 
 Figur 24. Håldäcksbjälklag, Stålbyggnadsinstitutet, Stålbyggnad, (2004), s.77-79 
   
 Figur 25. Samverkansbjälklag,  
  <http://www.swedishprofile.com/html_profilsortiment/peva_window.htm> 
  2008-08-06 
 
 Figur 26. Svängningsdämpare från Taipei 101, Illustrerad vetenskap nr14 2003, s.48-51 
   
 Figur 27. Diagram på arbetsolyckor 2006, Lotta Lundholm Arbetsmiljöverket, Fallolyckor  
  inom byggbranschen korta sifferfakta, nr 3 2003 
 
 Figur 28. Exempel på strömlinjeformad hisskorg i Taipei 101,  
  Illustrerad vetenskap nr14 2003, s.48-51,  
 

Figur 29. Flödesschema över brandskyddsprojektering, Bengt-Åke Pettersson, 
 Kompendium Byggfysik inkl. Ljud och Brand, 2006, s.89 
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11 Bilagor 
 
Ritningar och konstruktionsberäkningar från Tornet, Linköping 
 
Bilaga 1. Sektionsritning, Tornet. 
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Bilaga 2. Planritning, Tornet. 
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Bilaga 3. Vägg- och pelaröversikt, Tornet. 
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Bilaga 4. Deformation i hustopp 
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Bilaga 5. Maximal tryckande/dragande kraft N, i x-led. 
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Bilaga 6. Maximal tryckande kraft N, i y-led 
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Bilaga 7. Maximal dragande kraft N, i y-led 
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Bilaga 8. Vindlastberäkningar, Tornet 
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