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ABSTRACT  

Because of the shortage of housing that effects Sweden and the increasing demands for 

sustainable building new solutions for construction needs to be developed. 

One solution to this problem is a loadbearing structure made out of crosslaminated timber. 

This type of material has a high prefabrication factor wich will shorten construction times and 

it’s environmental freindly.  

However there is one drawback with this type of loadbearing structure and that is that it’s 

sensitive to dynamic windforces.  

Until 1994 it was forbidden by law to build higher than two storeys with a loadbearing timber 

structure. Therefore the development in this area has fallen behind the development of steel 

and concrete structures.  

Because of the many advantages that this type of structure provides the area needs to be 

explored, developed and the knowledge must be spread to increase the use of crosslaminated 

timber structures.  

The purpose of this bachelor thesis is to examine what parameters that effect a buildings 

dynamic characteristics and how tall it is possible to build with the chosen dimension of the 

loadbearing structure.  

Keywords: Dynamic characteristics, eigenfrequency, top acceleration, dampening, human 

comfort, windload, vibrations  
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SAMMANFATTNING  

Då bostadsbristen i Sverige idag är stor och kraven på att bygga miljövänligt hela tiden blir 

hårdare behövs nya lösningar tas fram. En lösning på båda dessa problem är att öka 

användandet KL-trä som bärande stommaterial. KL-trä är mer miljövänligt än både stål och 

betong och har hög prefabriceringsgrad.  

Kunskapen om höghusbyggnation med denna typ av stomme är däremot låg och få 

konstruktörer har kunskap inom området. På grund av de positiva egenskaper som denna typ 

av stomme har är det därför viktigt kunskapen inom området ökas och sprids. 

Nackdelen med flerbostadsbyggnader med en bärande stomme utav KL-trä är att de på grund 

av materialets låga vikt är känsligt för dynamisk vindpåverkan. Till skillnad från statiska laster 

varierar dynamisk vindlast i intensitet. Denna variation i intensitet kan om den varierar i takt 

med en byggnads egenfrekvens förstärka en byggnads vibrationer och i värsta fall leda till 

skador på byggnaden. Två av de viktigaste egenskaperna hos en byggnad som undersöks vid 

en dynamisk analys är byggnadens egenfrekvens och dess toppacceleration. Byggnadens 

egenfrekvens blir positivt påverkad om byggnaden har låg vikt i förhållande till dess styvhet. 

Toppaccelerationen i byggnaden blir däremot negativt påverkad om byggnadens vikt är låg då 

detta innebär att byggnaden blir mer lättexciterad av den verkande lasten.  

I detta examensarbete undersöks tre stycken olika punkthus för att avgöra hur högt det är 

möjligt att bygga med den undersökta stomdimensionen samt hur en byggnads grundarea och 

planlösning påverkar byggnadernas dynamiska egenskaper samt dimensioneringen av 

byggnaderna.  

Byggnaderna dimensioneras med egenvikter som är beräknade utifrån uppbyggnadsförslag 

som är hämtade från Martinssons trä som är en Sveriges största leverantörer av det 

stomsystem som undersöks i detta examensarbete. Anledningen till att dessa förslag används 

är för att de är framtagna av Martinssons trä och används till de bostadsbyggnader som 

Martinssons levererar och ger ett realistiska förutsättningar och resultat för 

undersökningarna.  

Beräkningarna som utförs i detta examensarbete är gjorda i FEM-design enligt Finita Element 

Metoden. När finita element metoden används delas modellen in i ett rutnät där varje enskild 

ruta undersöks separat för att avgöra vilka krafter som verkar i just den sektionen av 

byggnaden för att optimera dimensioneringen. 

Byggnaderna har dimensionerats så att de har en egenfrekvens som ligger så nära 1 Hz som 

möjligt. För byggnad 1 och 2 resulterade detta i 10 våningar och för byggnad 3 blev resultatet 

11 våningar. Byggnaderna är godkända för terrängtyp 3 och 4.  

Denna typ av stomme är ett utmärkt väl på grund av sin höga prefabriceringsgrad vilket 

innebär kortare byggtider. Förutom den höga prefabriceringsgraden är det även ett mer 

miljövänligt alternativ till att bygga med stål eller betong. 

  Nyckelord: Dynamiska egenskaper, egenfrekvens, toppacceleration, dämpning, mänsklig 

komfort, vindlast, vibrationer 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

På grund av flera storbränder i slutet av 1800-talet där städer byggda av trä brann ner till 

grunden förbjöds det enligt lag att bygga hus högre än två våningar utav trä. Denna lag 

avskaffades först år 1994 (Brandskyddsföreningen, 2018). Sedan dess har utvecklingen inom 

träbyggnad gått snabbt framåt. Främst inom utvecklingen av förädlat trä (limträ). På grund av 

att förbudet mot byggnader i trä över två våningar varade så länge så är kunskaperna om 

byggnation med trästomme, med undantag för enfamiljshus, begränsade.  

Forskningen inom stål och betongkonstruktioner är omfattande och kunskapen är 

välförankrad hos byggnadskonstruktörer. Däremot är det få byggnadskonstruktörer som kan 

göra beräkningar på träkonstruktioner. Trä är ett anisotropt material vilket innebär att det till 

skillnad från stål och betong har olika fysikaliska egenskaper beroende på i vilken riktning den 

påverkande kraften verkar. Det innebär att beräkningar för träkonstruktioner inte kan 

genomföras på samma sätt som för stål och betong.  

Det forskas fortfarande mycket om hur träet i högshusstommar beter sig och hur materialet 

påverkas under den belastning som uppstår i större byggnader. Det forskas även mycket om 

vilka lösningar och metoder som bör användas för att kunna bygga högre och större byggnader 

med en bärande stomme av trä. Rekordet för högsta byggnad med trästomme slås med jämna 

mellanrum och utvecklingen går hela tiden framåt. 

De finns många fördelar med att bygga flerbostadshus med en bärande stomme utav trä.  Ur 

miljöperspektiv är en av de större fördelarna att trä är ett koldioxidneutralt och förnybart 

material vilket innebär att byggnader utav trä har en mycket mindre miljöpåverkan än 

byggnader av stål och betong. Betongindustrin är idag ansvarig för cirka 7 % av världens totala 

mängd koldioxid som släpps ut (FormConsult, 2018). I Sverige är Cementas fabrik på Gotland 

den industrianläggning som är ansvarig för den näst största utsläppsmängden av koldioxid. År 

2016 uppgick mängden av koldioxidutsläpp till drygt 1,7 miljoner ton. Den enda anläggningen 

i Sverige som släpper ut mer koldioxid är LUKABs kraftvärmeverk i Luleå som år 2016 släppte 

ut ungefär 1.8 miljoner ton koldioxid (SverigesNatur, 2018).  

Stål och järnindustrin i Sverige är ansvarig för ca 36% av den totala mängden koldioxidutsläpp 

från den svenska industrin. En mängd av ca 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 

(Naturvårdsverket, 2018). Träindustrin är däremot nästintill koldioxidneutral då träet som 

används binder nästan lika mycket koldioxid som frigörs under förädlingsprocessen. På grund 

av Sveriges skogsvårdslag så planteras det mer skog än vad som avverkas vilket har lett till att 

Sveriges skogsbestånd har fördubblats under de senaste 100 åren. Detta innebär att den 

svenska skogsindustrin är mycket hållbar (Svenskt Trä, 2018).  

Den metod som används för att tillverka korslimmade-element (hädanefter benämnt KL-

element) innebär även att det trä som avverkas får en högre användningsgrad. Elementen 

består av korslimmade lager av spontat virke. Eftersom lagren är korslimmade kan bredden på 
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de individuella brädorna variera utan att elementets hållfasthet och egenskaper försämras. På 

så sätt kan råvaran användas på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. 

Andra stora fördelar är den stora tillgången på trä i Sverige vilket innebär att det går att få 

lokalproducerat byggnadsmaterial i stora delar av landet. Detta innebär att mängden 

transporter till och från byggarbetsplatser kan minskas. 

Den höga prefabriceringsgraden hos trästommar är även en stor fördel. Att bygga med 

korslimmade-element går att likna med att bygga med lego. Byggnadsdelarna staplas snabbt 

upp och ingen torktid krävs. Därför kan byggtider kortas ned vid användning av KL-stomme.  

1.2 Problemformulering 

Problemet idag är brist på kunskap inom byggbranschen när det gäller höghusbyggnation med 

KL-stomme. På grund av dessa ovan nämnda fördelar med trä som byggnadsmaterial är det 

viktigt att kunskapen om träbyggnation inom byggbranschen ökar. Kunskapen behöver ökas 

främst hos byggnadskonstruktörer. Men också hos entreprenörer och arkitekter, de som 

beställer, designar och uppför byggnaderna, för att visa att det finns andra alternativ än stål 

och betong. 

Förutom bristen på kunskap inom området finns även en annat stort problem när det kommer 

till höghus med trästomme. Den dynamiska effekten på en byggnad är bland annat beroende 

av byggnadens egentyngd. Ju tyngre byggnaden är desto större kraft krävs för att sätta 

byggnaden i rörelse. I detta avseende har byggnader av betong och stål en stor fördel. När det 

kommer till höghus med trästomme är träets låga densitet både en för- och nackdel. Den låga 

densiteten medför att byggnaden får en högre egenfrekvens vilket är önskvärt men det medför 

också att byggnaden lättare sätts i rörelse av vindlaster vilket är en negativ egenskap. 

På grund av den bostadsbrist som råder i Sverige idag och den ökade efterfrågan på 

miljövänliga byggnadsalternativ är därför bärande stommar utav trä en utmärkt lösning på 

dessa två problem. Entreprenörer och fastighetsägare kan med hjälp av prefabricerade 

trästommar bygga fler miljövänliga byggnader på kortare tid.  

För att kunskapen inom området höghusbyggnation med KL-stomme ska kunna ökas behöver 

fler undersökningar utföras inom ämnet där problem och fördelar med denna typ av bärande 

stomme undersöks. 

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur högt det är möjligt att bygga 

flerbostadsbyggnader med en bärande stomme utav KL-trä med hänsyn till dynamisk 

vindpåverkan. Samt hur byggnadens grundarea och planlösning påverkar byggandens 

dynamiska egenskaper. 



9 

Dimensionering för dynamisk vindpåverkan skiljer sig från dimensionering för statiska laster. 

Vanligtvis betraktas även vindlast som en statisk last men för vissa byggnader som är känsliga 

för vibrationer krävs djupare analyser. Vid dynamiska analyser tas hänsyn till vindens rörelse 

och hur denna påverkar en byggnads egenvibrationer. I detta examensarbete kommer det 

undersökas vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn för denna typ av dimensionering 

samt vilka dimensioneringsstandarder som bör användas för att uppfylla de krav som finns. 

Anledningen till att undersöka KL-stommar är främst för att kunskapen om 

träbyggnadssystem för flerbostadshus är liten i dagsläget. Anledningen till att just KL-

stommar undersöks är för att det är ett effektivt system att använda till just 

flerbostadsbyggnader.  

Efter att betong och stål har varit dominerande i flerbostadsbyggnader i så många år som de 

har varit är det dags att öka kunskapen om byggnation med trästomme för att styra 

byggbranschen mot en miljövänligare och mer hållbar framtid.  

1.4 Frågeställningar 

• Hur högt är det möjligt att bygga ett flerbostadshus med KL-stomme med den undersökta 

stomdimensionen?  

• Hur påverkar en byggnads grund-area byggnadens dynamiska egenskaper? 

• Hur påverkar byggnadens planlösning dess dynamiska egenskaper? 

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete avgränsas till följande: 

• Flerbostadsbyggnader  

• Byggnader med KL-stomme 

• Dynamisk vindlast  

• Bärande väggar (lättväggars påverkan kommer ej att beaktas) 

• Påverkan i bruksgränstillstånd 

• Den bärande trästommen. Byggnadernas grundläggning kommer inte beaktas. 

• De undersökta byggnadernas bärande konstruktion. Ingen hänsyn tas till ekonomiska aspekter.  
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

Informationen i detta examensarbete inhämtas från tidigare forskning och rapporter som är 

utförda inom området. Detta kommer göras med hjälp av en litteraturstudie. Den information 

som kommer hämtas handlar till största delen om dynamisk påverkan på grund utav vind men 

också dynamisk påverkan i allmänhet för att få en bättre förståelse för den teori som området 

bygger på samt vilka faktorer som är betydelsefulla för en byggnads dynamiska egenskaper.  

Förutom information om dynamisk påverkan kommer information om dimensioneringen av 

stomsystem av trä att inhämtas.   

2.2 Beräkningar och simulationer 

Resultatet i examensarbetet är även till stor del beroende av simulationer och uträkningar på 

det undersökta stomsystemet. Beräkningar utförs med hjälp av FEM-design och Mathcad. 

Beräkningarna baseras den svenska standarden för Eurokod samt på andra relevanta 

standarder för bostäder. 

För att få en bredare bild av hur den dynamiska påverkan på byggnader fungerar kommer tre 

stycken punkthus av olika storlekar att undersökas. Anledningen till detta är för att undersöka 

hur stor roll byggnadens form påverkar dess stabilitet och dynamiska egenskaper. Detta 

kommer att göras genom att jämföra resultatet av beräkningarna. De hus och planlösningar 

som kommer att undersökas är exempel från verkliga byggnader för att spara tid.  

2.3 Materialdata 

Den materialdata som används i detta examensarbete hämtas från Martinssons trä som är en 

Sveriges ledande leverantörer utav KL-stommar. Förslag på utföranden av byggnader med KL-

stomme kommer även hämtas från Martinssons trä. Förslag på utföranden är relevant för att 

avgöra byggnadens totala massa vilket är ett värde som behövs för att bestämma byggnadens 

dynamiska egenskaper.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Då dynamisk påverkan på byggnader inte är ett ämne som ingår i kursplanen för 

högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik på Mälardalens högskola har en 

litteraturstudie inom ämnet behövts genomföras för att få en förståelse för teorin som ligger 

bakom ämnet. Den information som samlas in genom litteraturstudien kommer att användas 

som stöd för att genomföra de beräkningar och kontroller som krävs för att undersöka en 

byggnads dynamiska egenskaper. 

3.1 Dynamisk vindpåverkan 

Till skillnad från statisk last som inte har någon rörelse så varierar dynamisk vindlast i 

intensitet. Denna variation i intensitet är ett av de större problemen när det gäller dynamisk 

vindpåverkan. Precis som när en bil har kört fast och den kan knuffas loss genom att knuffa på 

bilen i rätt rytm för att till slut lyckas rubba bilen, fungerar dynamisk vindpåverkan på en 

byggnad. Genom växlingar i intensitet kan vinden sätta en byggnad i svängning. Om denna 

rörelse som är skapad av vindpåverkan träffar byggnadens egenfrekvens kan det leda till att 

svängningarna i byggnaden blir kraftiga (Wahlbeg, 2018).  

Vindpåverkan leder dock sällan till att byggnaden rubbas eller att skador uppstår. 

Byggnaderna är dimensionerade i bruksgränstillstånd för att uppfylla vissa komfortkrav och 

har därför en god säkerhetsmarginal innan brottgränstillstånd skulle uppnås. Om en byggnad 

ska uppnå brottgränstillstånd så behöver denna utsättas för mycket större krafter.  

När det gäller dimensionering mot dynamisk vindlast är problemet reaktionen hos de 

människor som vistas i byggnaden. Vid vissa frekvensspann kan de människor som vistas i 

byggnaden uppleva allt från rädsla och illamående till obehag (ISO6897, 1984).  

Dynamisk påverkan syftar till hur byggnader påverkas när de utsätts för krafter som varierar i 

intensitet, i detta fall vindbelastning. När byggnader utsätts för tillräckligt stora horisontellt 

riktade krafter kan dessa sättas i rörelse. Ju tyngre byggnaden är desto större kraft krävs för 

att sätta byggnaden i rörelse. När det gäller höghus med trästomme är detta ett problem på 

grund av träets låga densitet. Dock kan träets låga densitet även vara till fördel om byggnaden 

har hög styvhet. Avvägningen mellan att ha svårexciterad byggnad och en byggnad med hög 

egenfrekvens är därför svår (Carlsson, 2018). 

En byggnads dynamiska egenskaper är beroende av tre olika parametrar: 

• Byggnadens massa, m 

• Byggnadens dämpning, c 

• Byggnadens styvhet, k 

 

�ü + �ú + �� = 	
�� �ä� ü: �������������������, ú: ℎ�����ℎ���������,
�: 	ö�����������������   
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3.1.1 Byggnadens massa 

Byggnadens totala massa avgör hur byggnaden påverkas av horisontella laster. Ju större massa 

en byggnad har desto större kraft krävs för att byggnaden ska exciteras och sättas i rörelse. 

Byggnadens massa är även viktig för dess egenfrekvens. I byggnadens massa ingår förutom 

egenvikt och vikt för installationer även en viss del av vikten av det möblemang som antas finns 

i bostäder (Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann, 2018).  

Vid beräkningar av dynamisk påverkan omvandlas massan till en ekvivalent massa. För 

byggnader där alla våningsplan har samma massa kan den ekvivalenta massan beräknas 

genom att dividera den totala byggnadens massa med byggnadens höjd (m/h) vilket ger en 

massa per längdenhet. Ekvivalent massa används i beräkningar i FEM-program (finita element 

metoden) för att göra analytiska undersökningar av byggnadens egenfrekvens (Carlsson, 

2018). 

  

3.1.2 Dämpning 

För att svängningarna i en byggnad som utsätts för dynamisk vindlast ska upphöra krävs en 

dämpande funktion. Dämpningen i en byggnad är ett värde för hur lång tid det tar för 

rörelseenergin i en byggnad att förbrukas, hur fort en byggnad slutar vibrera (Chopra, 2007).  

Det finns olika typer av dämpning i byggnader. Den primära dämpningen är byggnadens 

egendämpning. Beroende på vilket material byggnaden består av så har byggnaden olika stora 

procentuella dämpningsvärden. En byggnad av betong har ett dämpningsvärde av 2% medan 

en byggnad med trästomme av trä har ett dämpningsvärde på 6%. Det procentuella värdet 

innebär att vibrationerna i byggnaden minskar med ett bestämt procenttal för varje hel 

svängning. Om en byggnad har en egendämpning av 5% ska det då ta 20 svängningar innan 

svängningarna har upphört efter det att den påverkande kraften slutat verka på byggnaden 

(Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann, 2018). 

En byggnads dämpning kan förstärkas av inre konstruktioner som undertak och 

påbyggnadsgolv. Även inredningen i en byggnad kan ha en viss dämpande effekt En byggnads 

egendämpning sker främst i skarvar mellan olika byggnadsdelar (Prof. Dr.-Ing. Markus 

Feldmann, 2018) 

Förutom en byggnads egendämpning finns det aerodynamisk dämpning och mekanisk 

dämpning.  
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Den aerodynamiska dämpningen sker främst av vindtryck. När byggnaden vänder i sin 

svängning och rör sig tillbaka i den riktningen som vinden verkar ifrån kommer vinden att 

motverka byggnadens rörelse och dämpa svängningen (Wahlberg, 2018).   

Mekanisk dämpning eller aktiv dämpning är system som är inbyggda i byggnaden. Denna typ 

av dämpning används främst i områden där jordbävningar förekommer. Denna dämpning 

består oftast av massiva vikter som rör sig motsatt mot byggnadens svängning för att på sätt 

motverka denna. Sådana system är avancerade och används främst i skyskrapor där 

dämpningsbehoven är stora och byggnaden kan skadas om vibrationerna blir för stora (Navid, 

2018). 

Att bestämma en byggnads dämpningsbehov är däremot svårt. Det finns ännu ingen metod för 

att bestämma dämpningsbehovet innan en byggnad är färdigbyggd. Det går att bestämma 

ungefärliga värden med hjälp av referensobjekt och när det gäller skyskrapor kan 

vindtunneltester göras för att få en tydligare bild av vilket dämpningsbehov som finns. Den 

slutgiltiga dämpningen bestäms genom mätningar när byggnaden är uppförd. Om byggnadens 

egendämpning då inte uppnår dämpningsbehovet så får åtgärder då sättas in och byggnaden 

förstärkas eller dämpningssystem byggas in så att dämpningsbehovet uppfylls (Navid, 2018).  

 

3.1.3 Byggnadens styvhet 

En byggnads styvhet (k) definieras som dess motstånd mot horisontell förskjutning. 

Byggnadens styvhet är beroende av dess massa och egenfrekvens. Styvheten kan beskrivas 

genom följande formel: 

� = � ∗ � 

En byggnads styvhet kan även definieras som den last som krävs för en deformationsenhet 

med formeln: 

� = 	
�  �ä� 	 ä� ���	��� ��ℎ � ä� ��� ℎ����������� 	ö������������ 

Styvheten i byggnaden är en av de viktigaste faktorerna som påverkar komforten för 

människorna som vistas i byggnaderna. Ju högre styvheten är i förhållande till byggnadens 

massa desto högre blir byggnadens egenfrekvens. Resultatet av detta blir de människor som 

vistas i byggnaden inte känner att byggnaden rör sig.  

En byggnads styvhet är beroende av vilka material som konstruktionen består utav samt dessa 

materials E-moduler. Det spelar även roll hur materialen är placerade i konstruktionen. För 

trä som är anisotropt är materialet olika starkt i olika riktningar. Därför är det viktigt att under 

projekteringen undersöka i vilken riktning materialet är starkast för att optimera byggnadens 

konstruktion och styvhet (Navid, 2018). 
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3.1.4 Egenfrekvens  

När en byggnad dimensioneras mot dynamisk vindlast är byggnadens egenfrekvens en av de 

viktigaste egenskaperna som bör undersökas. Egenfrekvensen är det antal svängningar en 

byggnad naturligt svänger med per sekund. Byggnadens egenfrekvens påverkar främst de 

människor som vistas i byggnaden. Vid en låg egenfrekvens hinner kroppens balansorgan 

uppfatta att byggnaden rör sig. Som det nämns i början av kapitel 3 är de mänskliga 

reaktionerna av vibrationer orsakade av vindlaster bland annat rädsla, illamående och obehag. 

Dessa reaktioner är vanligare vid låga frekvenser när byggnaden rör sig långsamt under en 

längre tid. Ju högre egenfrekvens en byggnad har desto mindre blir reaktionerna hos de 

människor som vistas i byggnaden. Om egenfrekvensen är tillräckligt hög kommer kroppen 

inte att uppfatta rörelserna i byggnaden överhuvudtaget (Carlsson, 2018). 

Ett gränsvärde för egenvibrationer som inte bör underskridas är 1 Hz. En byggnads 

egenfrekvens är främst beroende av byggnadens styvhet och massa. Ju högre styvhet en 

byggnad har desto högre egenfrekvens får denna. En hög egenfrekvens är önskvärt då detta 

förbättrar komforten för de människor som lever i byggnaden. En byggnads egenfrekvens kan 

bestämmas genom formeln: 

 � = " #
$  

� = ����	�������, � = %&�������� ��&�ℎ��, � = %&��������  
Formeln visar att byggnadens styvhet bör vara hög i förhållande till vikten eller byggnadens 

vikt bör vara låg för att uppnå en sådan hög egenfrekvens som möjligt.  

Ju lägre egenfrekvens en byggnad har desto långsammare svänger byggnaden. Detta får oftast 

de som vistas i byggnaden att uppleva samma sorts illamående som de upplever när de är 

sjösjuka. Detta är på grund av att kroppen uppfattar dessa långsamma svängningar på samma 

sätt som den skulle uppfatta vågrörelser på havet (ISO6897, 1984).  

 

3.2 Laster 

3.2.1 Horisontell last 

I detta examensarbete ligger fokus på dynamisk vindpåverkan. Därför är vindlaster den 

dynamiska last som kommer att undersökas.  

Vindlast är beroende av flera olika faktorer bland annat vilken vindzon den undersökta 

byggnaden är belägen i samt vilken terrängtyp som omgärdar byggnaden och byggnadens 

form. Sverige har sex stycken olika vindzoner. Vindhastigheterna i dessa zoner ökar från 21 

m/s till 26 m/s. Dessa vindzoner är baserade en referensvindhastighet (m/s) som är en 
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medelvindhastighet som uppmäts under tio minuter på tio meters höjd. Denna vindstyrka 

antas ha en återupprepningstid på 50 år.  

Det finns fem stycken olika terrängtyper. 

Terrängtyp Beskrivning 

0 Havs-eller kustområde exponerat för hav 

1 Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder 

2 

Område med låg vegetation om gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta 

inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd 

3 

Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes 

avstånd 20 gånger hindrens höjd (t.ex. byar, förorter och skogsmark) 

4 Område där minst 15% av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är >15m  

Figur 1 Tabell över Sveriges terrängtyper 

3.3 Standarder för dimensionering 

3.3.1 ISO 

Vid dimensionering av byggnader med hänsyn till dynamiska påverkan används de 

internationella standarderna för toppacceleration och egenfrekvens i byggnader, ISO-6897 

samt ISO-10137. Standarderna används för projektering av byggnader för att kontrollera att 

byggnaderna uppfyller de krav som krävs för att säkra den mänskliga komforten. Standarderna 

är baserade på de vanligaste reaktionerna hos människor som vistas i byggnader med olika 

egenfrekvenser. Standardernas rekommendationer kategoriseras efter vilken typ av byggnad 

som undersöks och vad byggnaderna används till.  

 

3.3.1.1. ISO-6897 

Standarden är baserad på de vanligaste reaktionerna hos människor som vistas i byggnader 

som utsätts för horisontell rörelse. De vibrationsfrekvenser som undersöks ligger i 

frekvensbandet mellan 0,063-1 Hz (ISO6897, 1984).  
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Figur 2 Tillåten toppacceleration beroende på byggnadens egenfrekvens. Bild ISO 6897 

3.3.1.2. ISO-10137 

Standarden är baserad på de vanligaste reaktionerna hos människor som vistas i byggnader 

som utsätts för horisontell rörelse. De vibrationsfrekvenser som undersöks ligger i 

frekvensbandet mellan 0,063-5 Hz (ISO10137, 2007).  
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Figur 3 Tillåten toppacceleration beroende på byggnadens egenfrekvens. Bild: ISO 10137 

 

3.4 FEM-Finita element metoden 

3.4.1 Teori 

”Finita element metoden är en generell metod för att approximativt lösa differentialekvationer. 

Metoden bygger på variationsformulering och styckvis polynomapproximation och på en 

uppdelning av beräkningsområdet i finita element, som kan utgöras av trianglar i två 

dimensioner eller tetraedrar i tre dimensioner. 

FEM introducerades på 1950-talet av ingenjörer (bl.a. Ray W. Clough, University of California, 

Berkeley) som sysslade med hållfasthetsproblem inom flygindustrin. Det skedde genom att 

generaliserade kända beräkningsmetoder inom strukturmekaniken för konstruktioner 

sammansatta av enkla balkelement. FEM har nära anknytning till 

variationskalkylen”. (NationalEncyklpopedin, 2018) 
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3.4.2 FEM-design 

FEM-design är ett beräkningsprogram som är baserat på Finita Element Metoden. 

Programmet används främst för att göra beräkningar på byggnader.  

I programmet skapas 3D-modeller av de undersökta byggnaderna. I modellen skapas lastfall 

efter de aktuella lastförutsättningarna. Lasterna appliceras på de ytor på byggnaden där de 

verkar.  

Modellen delas sedan in i så kallade finita element. Detta sker genom att modellen delas in i 

rutnät där varje ruta är ett finit element. Storleken på rutnätet bestäms utifrån hur exakta 

uträkningarna ska vara. Ju finare rutnät modellen delas in i desto exaktare blir uträkningarna. 

Detta påverkar också beräkningstiden då andelen differentialekvationer ökar kraftigt när 

storleken på de finita elementen minskas.   

Varje finit element är en liten del av byggnaden som undersöks separat från resten av 

modellen. På så sätt går det att undersöka de krafter som verkar just i den specifika delen. 

Detta underlättar vid dimensionering.   
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4  AKTUELL STUDIE 

I detta kapitel kommer förutsättningarna för undersökningen i detta examensarbete att 

redovisas. Tre stycken olika punkthus kommer att undersökas för att ta reda på vad som 

påverkar en byggnads dynamiska egenskaper. De undersökta byggnaderna har olika stora 

basareror och form och är valda för att de är typiska utformningar av punkthus. Byggnaderna 

som undersöks är verkliga byggnader men är byggda med andra typer av material än det som 

undersöks i detta examensarbete. 

4.1 Planlösningar 

4.1.1 Punkthus 1 

 

Figur 4 Planlösning för punkthus 1 

Byggnaden har en bottenarea av 449.7m2 med sidomåtten 23.3*19.3 m. 

Byggnaden har 6 stycken lägenheter på varje våningsplan och en kärna bestående av ett 

hisschakt och ett trapphus. 
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4.1.2 Punkthus 2 

 

Figur 5 Planlösning för punkthus 2 

Byggnaden har en bottenarea av 270.6m2 med sidomåtten 17.8*15.2 m. 

Byggnaden har 4 stycken lägenheter på varje våningsplan och en kärna bestående av ett 

hisschakt och ett trapphus. 
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4.1.3 Punkthus 3 

 

Figur 6 Planlösning för punkthus 3 

Byggnaden har en bottenarea av 448.3m2 med sidomåtten 26.37*17 m 

Byggnaden har 6 stycken lägenheter på varje våningsplan och en kärna bestående av två  

hisschakt och ett trapphus samt ett extra trapphus som är placerat intill fasaden bredvid 

ingången till byggnaden. 
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4.2 Materialdata 

För att få så realistiska värden som möjligt för uträkningarna i FEM-design kommer 

materialdata från Martinssons trä att användas. Beräkningar kommer att utföras för 

bruksgränstillstånd och därför kommer materialdata för 50%-fraktilen att användas.  

 

Figur 7 Materialdata för 50% fraktilen. Bild: Martinssons trä 
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4.3 Infästningsalternativ 

Infästningsalternativen är förslag från Martinssons trä. Infästningarna används i de byggnader 

som Martinssons levererar och kommer därför också att används i detta examensarbete.  

Alla infästningsalternativ betraktas som ledade då infästningen är placerad i centrum av 

byggnadsdelarna. 

 

Figur 8 Infästningsalternativ för KL-element, vertikalt snitt. Bild: Martinssons trä. 

 

Figur 9 Infästningsalternativ för KL-element, horisontellt snitt. Bild: Martinssons trä 
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4.4 Uppbyggnadsalternativ  

Uppbyggnadsförslagen som visas är hämtade från Martinssons trä. Förslagen används för att 

få realistiska vikter för ytskikten i byggnaden.  

De uppbyggnadsförslag för väggar och bjälklag som visas ovan är de som kommer användas 

för beräkningarna i FEM-design. Det enda som kommer skilja sig från förslagen är 

dimensionen på KL-elementen. Den dimension som användas i detta examensarbete är 

180mm. 

För ytterväggen kommer det yttre ytskiktet bestå utav träpanel. 

Förutom vikten för undertak och beklädnaden för ytterväggar kommer det enligt Eurokod även 

läggas in en genomsnittlig kraft av 0.5kN/m2 för innerväggar för beräkningarna av 

byggnaderna.  

 

Figur 10 Uppbyggnadsalternativ för bärande yttervägg. Bild: Martinssons trä 

Material Vikt (kg/m²) 

Panel 22mm 11 kg/m² 

Läkt 22*70mm cc 300 1.74 kg/m² 

Läkt plywood 12*70 cc 

600 0.7 kg/m² 

70mm mineralull 1.96 kg/m² 

Regel 45*145mm cc 450 7.14 kg/m² 

2*70mm mineralull 2*1.96 kg/m² 

15mm brandgips 12.5 kg/m² 

Total vikt 38.96 kg/m² 

Figur 11 Sammanställning av materialvikt per kvadratmeter 
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Figur 12 Uppbyggnadsalternativ för bjälklag. Bild: Martinssons trä 

 

Material Vikt (Kg/m²) 

70mm mineralull 1.96 kg/m² 

45*220 regel cc 450 11.2 kg/m² 

170mm mineralull 4.77 kg/m² 

Läkt 28*70mm cc 

300 3.3 kg/m² 

13mm gips 9 kg/m² 

Total vikt 30.23 kg/m² 

Figur 13 Sammanställning av materialvikt per kvadratmeter 
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5 RESULTAT 

Alla byggnader är designade för att ha en egenfrekvens så nära 1Hz som möjligt. Alla 

våningsplan är 3m höga.  

För beräkning av byggnadernas toppacceleration används dämpningsvärde för en kombinerad 

stål och betongkonstruktion. Detta är på grund av att informationen om dämpningsvärden för 

flerbostadsbyggnader med KL-stomme är knapphändig. Detta val gjordes för att behålla 

säkerheten i beräkningarna.  

5.1 Punkthus 1 

5.1.1 Egenfrekvens  

Beräkningarna för byggnadens egenfrekvens har gjorts i FEM-design. 

 

Figur 14 Egenfrekvens för punkthus 1 i x respektive y-led 

 

Figur 15 Vibrationsform av byggnad sett ovanifrån 
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Figur 16 Vibrationsform av byggnad sett från sidan 

Som bilderna visar så rör sig byggnaden inte endast i sidled utan roterar även runt sin egen z-

axel. Vibrationsrörelserna i bilden är överdrivna mot den verkliga rörelsen, detta är enbart för 

att förtydliga hur byggnaden svänger. Byggnaden har en höjd av 30m. 

5.1.2 Toppacceleration  

 

Då byggnadens egenfrekvens har ett värde över 1Hz används ISO 10137 för att bestämma 

byggnadens högsta tillåtna toppacceleration. 

Enligt standarden får byggnader med frekvenser mellan 1 och-2 Hz ha en toppacceleration på 

max 0.04m/s2. Denna byggnad har en toppacceleration på 0.04 ∗ 0.97287 = 0.03891472 �/�  

Byggnaden är godkänt i vindzon för 25 m/s och terrängtyp 3.  

Se bilaga 1 för beräkningsrapport. 
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5.1.3 Horisontalförskjutning 

 

Figur 17 Maximal utböjning i bruksgrändstillstånd 

x-led Förskjutning 
mellan 
våningar(mm) 

y-led Förskjutning 
mellan 
våningar (mm) 

Våning 1 0->2 Våning 1 0->1 
Våning 2 2 ->3  Våning 

2 
1->1 

Våning 3 3->4 Våning 
3 

1->1 

Våning 4 4->6 Våning 
4 

1->1 

Våning 5 6->7 Våning 5 1->2 
Våning 6 7->7 Våning 

6 
2->2 

Våning 7 7->8 Våning 7 2->2 
Våning 8 8->9 Våning 

8 
2->2 

Våning 9 9->9 Våning 
9 

2->3 

Våning 10 9->10 Våning 
10 

3->3 

Figur 18 Horisontell förskjutning 

Som tabellen ovan visar är den största horisontella förskjutningen 2 mm mellan våning 4 och 

6. Enligt Eurokod är den största tillåtna horisontella förskjutningen l/500 där l är höjden av 

den undersökta byggnaden. Alla våningar i byggnaden har en höjd av 3000mm vilket ger en 

högsta tillåtna förskjutning av 
1222
322 = 6��. Byggnadens horisontella förskjutning är således 

godkänd.  
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5.1.4 Utnyttjandegrad av material 

 

För att undersöka om byggnaden är möjlig att bygga har beräkningar av utnyttjandegraden 

gjorts för materialet hos de delar som ingår i den bärande stommen. Som bilden visar är det 

de två största bjälklagsplattorna som har störst utnyttjandegrad om 80%.   
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5.2 Punkthus 2 

5.2.1 Egenfrekvens  

 

Figur 19 Egenfrekvenser för punkthus 2 i x respektive y-led 

 

Figur 20 Vibrationsform av byggnad sett ovanifrån 
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Figur 21 Vibrationsform av byggnad sett från sidan 

Som bilderna visar så rör sig byggnaden inte endast i sidled utan roterar även runt sin egen z-

axel. Vibrationsrörelserna i bilden är kraftigt överdrivna mot den verkliga rörelsen, detta är 

enbart för att förtydliga hur byggnaden svänger. Byggnaden har en höjd av 30m. 

 

 

 

5.2.2 Toppacceleration 

 

Då byggnadens egenfrekvens har ett värde över 1Hz används ISO 10137 för att bestämma 

byggnadens högsta tillåtna toppacceleration. 



32 

Enligt standarden får byggnader med frekvenser mellan 1 och-2 Hz ha en toppacceleration på 

max 0.04m/s2. Denna byggnad har en toppacceleration på 0.04 ∗ 0.984805 = 0.0393922 �/�  

Byggnaden är godkänt i vindzon för 22 m/s och terrängtyp 3.  

Se bilaga 2 för beräkningsrapport. 

 

 

5.2.3 Horisontal förskjutning 

 

Figur 22 Maximal utböjning i bruksgränstillstånd 
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x-led Förskjutning 
mellan 
våningar 
(mm) 

y-led Förskjutning 
mellan 
våningar 
(mm) 

Våning 1 0->3 Våning 1 0->1 
Våning 2 3->4 Våning 

2 
1->1 

Våning 3 4->6 Våning 
3 

1->1 

Våning 4 6->8 Våning 
4 

1->1 

Våning 5 8->10 Våning 5 1->1 
Våning 6 10->12 Våning 

6 
1->1 

Våning 7 12->14 Våning 7 1->1 
Våning 8 14->15 Våning 

8 
1->1 

Våning 9 15->17 Våning 
9 

1->1 

Våning 10 17->18 Våning 
10 

1->1 

Figur 23 Horisontell förskjutning 

Som tabellen ovan visar är den största horisontella förskjutningen 3 mm. Enligt Eurokod är 

den största tillåtna horisontella förskjutningen l/500 där l är höjden av den undersökta 

våningen. Alla våningar i byggnaden har en höjd av 3000mm vilket ger en högsta tillåtna 

förskjutning av 
1222
322 = 6��. Byggnadens horisontella förskjutning är således godkänd.  
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5.2.4 Utnyttjandegrad av material 

 

Figur 24 Utnyttjandegrad av material i bärande stomme 

För att undersöka om byggnaden är möjlig att bygga har beräkningar av utnyttjandegraden 

gjorts för materialet hos de delar som ingår i den bärande stommen. Som bilden visar är det 

väggarna i de tre nedersta våningarna som har störst utnyttjandegrad om 60%.   
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5.3 Punkthus 3 

5.3.1 Egenfrekvens  

 

Figur 25 Egenfrekvenser för punkthus 3 i x respektive y-led 

 

Figur 26 Vibrationsform för punkthus 3 sett ovanifrån 
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Figur 27 Vibrationsform för punthus 3 sett från sidan 

Som bilderna visar så rör sig byggnaden inte endast i sidled utan roterar även runt sin egen z-

axel. Vibrationsrörelserna i bilden är kraftigt överdrivna mot den verkliga rörelsen, detta är 

enbart för att förtydliga hur byggnaden svänger. Byggnaden har en höjd av 33m 

5.3.2 Toppacceleration 

 

Då byggnadens egenfrekvens har ett värde över 1Hz används ISO 10137 för att bestämma 

byggnadens högsta tillåtna toppacceleration. 

Enligt standarden får byggnader med frekvenser mellan 1 och-2 Hz ha en toppacceleration på 

max 0.04m/s2. Denna byggnad har en toppacceleration på 0.04 ∗ 0.96683 = 0.03867312 �/�  

Byggnaden är godkänt i vindzon för 24 m/s och terrängtyp 3.  

Se bilaga 3 för beräkningsrapport. 
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5.3.3 Horisontalförskjutning 

 

Figur 28 Maximal utböjning i bruksgränstillstånd 

 

x-led 

Förskjutning 
mellan 
våningar 
(mm)  

y-led 

Förskjutning 
mellan 
våningar 
(mm) 

Våning 1 0-> 1 Våning 1 0 ->1 

Våning 2 1->2 Våning 2 1 ->1 

Våning 3 2->3  Våning 3 1->1 

Våning 4 3->4 Våning 4 1->0 

Våning 5 4->4 Våning 5 0 ->0 

Våning 6 4->5 Våning 6 0 ->0 

Våning 7 5->6 Våning 7 0 ->0 

Våning 8 6->6 Våning 8 0->0 

Våning 9 6->6 Våning 9 0 ->0 

Våning 10 6->7 Våning 10 0 ->-1 

Våning 11 7->7 Våning 11 -1 ->-1 
Figur 29 Horisontell förskjutning 

Som tabellen ovan visar är den största horisontella förskjutningen 1 mm. Enligt Eurokod är 

den största tillåtna horisontella förskjutningen l/500 där l är höjden av den undersökta 

våningen. Alla våningar i byggnaden har en höjd av 3000mm vilket ger en högsta tillåtna 

förskjutning av 
1222
322 = 6��. Byggnadens horisontella förskjutning är således godkänd.  
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5.3.4 Utnyttjandegrad av material 

 

Figur 30 Utnyttjandegrad av material i bärande stomme 

För att undersöka om byggnaden är möjlig att bygga har beräkningar av utnyttjandegraden 

gjorts för materialet hos de delar som ingår i den bärande stommen. Som bilden visar är det 

väggarna i de tre nedersta våningarna samt bjälklagsplattorna som har störst utnyttjandegrad 

om 60%.   
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6 DISKUSSION  

Undersökningarna i detta examensarbete visar att de viktigaste egenskaperna för de 

undersökta byggnaderna är dess styvhet och massa. För byggnader med KL-stomme där 

massan är låg blir styvheten den parameter som är viktigast att jobba med för att byggnaden 

ska få så bra dynamisk komfort som möjligt. Ett alternativ för att öka en byggnads styvhet är 

att ta hänsyn till fler invändiga väggar i beräkningarna. I detta examensarbete har endast 

inverkan av lastbärande fasad och lägenhetsskiljande väggar tagits hänsyn till. Martinssons trä 

har dock även väggelement med mindre dimensioner som används till rumsavskiljande 

innerväggar i sitt sortiment. Om innerväggar av denna typ skulle användas i beräkningarna av 

husen så skulle styvheten kunna ökas ytterligare och egenfrekvensen i byggnaderna skulle bli 

högre vilket i sin tur skulle tillåta fler våningsplan i byggnaderna.  

Dock så är inte egenfrekvensen det enda som behöver tas hänsyn till vid dimensionering. 

Byggnadens toppacceleration är även en viktig egenskap som måste beaktas vid 

dimensionering. Toppaccelerationen avvägs mot byggnadens egenfrekvens för att undersöka 

om byggnaden uppfyller de krav som finns för mänsklig komfort. Toppaccelerationen är 

beroende av byggnadens massa. Ju högre massa en byggnad har desto mer svårexciterad blir 

byggnaden och desto lägre blir toppaccelerationen. Detta är det stora problemet hos byggnader 

med KL-stomme. Om byggnaden ska byggas med enbart trä i den bärande stommen så blir 

massan låg och byggnaden lättexciterad. Byggnaderna som har undersökts i detta 

examensarbete klarar utböjningskraven som finns för bostadsbyggnader när de utsätts för 

vindpåverkan i vindzon för 26 m/s och terrängtyp 0 men de klarar inte kraven för 

toppaccelerationen på grund av att de är för lättexciterade. För att byggnaderna ska kunna 

uppnå en godkänd toppacceleration för vindzon för 26m/s och terrängtyp 0 behöver massan 

ökas. Detta kan göras genom att använda sig av singel som ballast på byggnadens tak eller 

genom att lägga sand mellan golvreglarna i byggnadernas innergolv. Genom att öka massan i 

byggnadens topp där accelerationen är som störst kommer byggnaden bli mer svårexciterad 

och accelerationen kommer att bli lägre. Att öka massan i byggnadens topp kommer dock även 

att öka utnyttjandegraden hos materialet i byggnaderna vilket med största sannolikhet 

kommer leda till att de bärande elementen i de lägre våningsplanen i byggnaderna kommer att 

kräva större dimensioner.  

Dämpande system är även ett alternativ som går att använda för att förbättra byggnadens 

dynamiska egenskaper. Nackdelen med aktiva dämpande system är dock att 

dämpningsbehovet inte går att avgöra innan byggnaden har byggts. Det går att göra 

approximationer med hjälp av referensobjekt men den exakta dämpningen kan först avgöras 

efter det att byggnaden har producerats. För mindre bostadsbyggnader i storlek med de som 

har undersökts i detta examensarbete skulle det med största sannolikhet vara lättare att 

använda sig grövre dimensioner av de bärande elementen i de lägre delarna av byggnaderna 

och öka massan i toppen utav byggnaden.  

För att kunna bygga så högt som möjligt med den undersökta typen av stomme är det även 

viktigt att försöka optimera placeringen av väggar och riktningen av bjälklagselementen. 

Bärande väggars position kan vara svår att påverka och det skulle kräva ett nära samarbete 

mellan byggnadskonstruktör och arkitekt för att framställa den mest optimala planlösningen. 
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Det lättare alternativet är att undersöka hur byggnadens bjälklagselement ska placeras. 

Eftersom trä är ett anisotropt material påverkas materialet på olika sätt beroende på i vilken 

riktning belastningen verkar. Genom att undersöka i vilken riktning bjälklagselementen ska 

placeras för att ta upp belastningarna på bästa sätt kan byggnadens styvhet och egenfrekvens 

ökas.  

Som resultatet från undersökningarna visar så har byggnadens grundarea mindre betydelse 

för dess dynamiska egenskaper än byggnadens planlösning. Byggnad 2 har mindre grundarea 

än byggnad 1 men kan byggas lika högt. Byggnad 2 har däremot större mängd bärande väggar 

än byggnad 1. Byggnad 3 är längre i x-riktning än de andra två byggnaderna men är ungefär 

lika lång i y-led. Mängden bärande väggar i hus 3 är dock större än i de andra husen. Vilket ger 

högre styvhet och tillåter byggnaden att byggas högre. 

En nackdel med KL-stomme är dock dess begränsade spännvidder. I Martinssons 

produktkatalog är de längsta spännvidderna 7.7m vilket innebär att placeringen av byggnadens 

bärande väggar bör planeras noggrant. För flerbostads byggnader är detta dock inte något 

större bekymmer då bärande väggar oftast placeras tätare än så. Den längsta spännvidden för 

byggnaderna som är undersökta i detta examensarbete är 7.2m i Punkthus 1.  

7 SLUTSATSER 

Efter att ha sammanställt resultatet av detta examensarbete står det klart att en bärande 

stomme utav KL-trä är ett mycket bra stomalternativ till betong och stål. Den främsta fördelen 

är de korta byggtiderna då inga torktider måste beaktas. Förutom de korta byggtiderna så är 

även de låga utsläppen av växthusgaser en stor fördel jämfört med de utsläpp som sker utav 

betong och stålindustrin. Detta är en egenskap som bör läggas stor vikt vid när nya 

byggnadsprojekt ska projekteras för att leda byggbranschen mot en hållbar framtid. 

Slutsatserna av detta examensarbete är som följer: 

• Det är möjligt att bygga 10-11 våningar med en stomdimension utav 180mm utan att behöva 

optimera stommens uppbyggnad. 

• Byggnadens grundarea har mindre betydelse för byggnadens dynamiska egenskaper. 

• Byggnadens planlösning och mängden bärande väggar har stor betydelse för byggnadens 

dynamiska egenskaper.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Största delen av tiden för detta examensarbete har gått åt till att modellera de undersökta 

byggnaderna. För att slippa modellera upp en hel byggnad för att avgöra dess dynamiska 

egenskaper skulle det vara en enorm tidsbesparing om ett samband mellan antalet meter 

bärande väggar per våning och byggnadens egenfrekvens kunde bestämmas.  

Att utveckla de infästningar som används för att binda samman elementen i byggnaden 

skulle även behöva utvecklas. Om fler av byggnadens kopplingspunkter skulle kunna göras 

momentstyva skulle detta ha en kraftig påverkan på byggnadens totala styvhet och 

byggnadens dynamiska egenskaper.  
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BILAGA 1: BERÄKNINGSPROTOKOLL PUNKTHUS 1  

På önskemål av personen som har skrivit beräkningskoden har delar av beräkningen gömts. 
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BILAGA 2: BERÄKNINGSPROTOKOLL FÖR HUS 2 

På önskemål av personen som har skrivit beräkningskoden har delar av beräkningen gömts.
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BILAGA 3: BERÄKNINGSPROTOKOLL FÖR HUS 3 

På önskemål av personen som har skrivit beräkningskoden har delar av beräkningen gömts. 
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BILAGA 4: TABELLER OCH DIAGRAM SOM ANVÄNTS FÖR 
BERÄKNINGAR 
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