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ABSTRACT  

Because of increased domestic construction of taller buildings in Sweden during the last 

decade and more to be planned it is crucial to increase the knowledge in this field and analyze 

the problems to find suitable solutions.  

Due to the nature of taller buildings it is important to focus on key areas that can affect the 

construction in its whole. Such as the logistics during the whole process from start to finish 

and more important the configurations of the building. This can include fire safety and the 

load from the wind.  

Through academic literatures and by interviewing people with key positions during the 

construction of tall buildings in Sweden we have gathered a foundation of information on 

how to tackle the problems that occurring when constructing tall buildings.  

The aim of this degree project is to highlight the problems of the construction of tall buildings 

and find suitable solutions of how to effectively minimize or solve the problems.  

Keywords: Construction logistics, wind load, cyclically construction, building height, 

Configuration, towers 

  



 

FÖRORD 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i Byggnadsingenjörsutbildningen med 

inriktning i byggnadsteknik. Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget Fabege 

AB i Stockholm, samt akademin för ekonomi, samhälle, och teknik vid Mälardalens 

Högskola. Studien omfattar 15 högskolepoäng och har utförts under våren 2019. 

Vi vill börja att rikta ett stort tack till fastighetsföretaget Fabege AB som har bidragit med ett 

stort engagemang och tid. Vi vill även passa på att tacka alla inblandade parter som har 

kunnat delta vid intervjuer. Utan er alla hade detta examensarbete aldrig varit möjligt att 

genomföra. 

Ett stort tack till vår examinator Robert Öman och vår handledare Henrik Wahlberg vid 

Mälardalens Högskola för deras tid och engagemang. Vi vill även passa på att tacka 

kursansvarig Bozena Guziana för sitt engagemang. Slutligen vill vi även tacka våra 

opponenter Adam Waltari och Saif Al-Hajjaj för feedback och granskning av detta 

examensarbete. 

Västerås i juni 2019 

Ahmet Durakovic, Ken Wang 

  



 

SAMMANFATTNING  

 

Utmaningarna är många när man skall bygga höga hus i Sverige. Bristande kompetens är en 

stor faktor till att utformningen av höga hus i Sverige inte tagit fart under detta sekel. En 

utmaning som begränsar byggnadshöjden i många fall i detta land är Luftfartsverket. Det har 

definitivt påverkat utformningen, men har även inte kunnat producera så mycket höga 

byggnader i storstäderna. Denna faktor har smittat av sig och skapat oerfarenhet kring denna 

fråga. De få höga hus som idag står klara i Sverige är väl projekterade och innehar alla 

uppfyllnadskriterier som finns i BBR och PBL. För att skapa kunskap och erfarenhet kring 

detta har intervjuer och fältstudier på referensobjekt gjorts. För att komplettera detta med 

ännu mer information har litteraturstudier från utlandet gjorts för att på så sätt skapa sig 

förståelse kring hur utformningen av höghus sker utom Sveriges gränser. Det man också 

lägger fokus på är hur man går tillväga med byggnadslogistiken vid så pass höga höjder. 

Utformningen och de byggnadstekniska aspekterna skiljer sig mycket gentemot byggnader 

med lägre höjd. BBR definierar en hög byggnad som minst har 8 våningsplan. Detta 

examensarbete inriktar sig på betydligt högre våningsplan än 8. Det är upp emot 25 

våningsplan, och alla referensobjekt som studerats har mer än 20 våningsplan. Det som 

skiljer sig markant är brandkraven. Efter 16 våningar måste man använda sig av analytisk 

dimensionering. Det är vid detta skede som utformningen av byggnaden blir dyrare. Det som 

också blir lite av ett problem är vindlasten. Vid dessa typer av höjder måste man hitta en 

lösning till hur man minimerar vindlasten, för att vindinducerande svängningar som kan 

uppträda på höga byggnader. 

Byggnadslogistiken har länge varit stort problem därav svår fråga att lösa vid högt byggande. 

Eftersom material ständigt måste transporteras upp till varje etapp så skapar det stora köer 

vid byggnadshissarna. Byggarbetarna får vänta ett bra tag innan de kommer upp till vardera 

våningen för att starta sitt arbete. Detta har resulterat till att tidplanen har varit försenad. 

Tidplanen påverkar budgeten för entreprenaden som utför produktionen av dessa höga hus. 

Resulterat av detta är att man börjat använda sig utav en ny byggnadsprocess. Nämligen 

cykliskbyggprocess.  Denna process går ut på att vid varje våning göra samma typ av arbete 

och moment, vilket resulterar till att bygget effektiviseras. Det gör att tidplanen inte går i 

hack lika mycket, men även att budgeten för entreprenaden inte behöver överskridas lika 

mycket. 

 

Nyckelord: Byggnadslogistik, Vindlast, Cykliskbyggprocess, Byggnadshöjd, Utformning, 

Tidplan, Höghus 

 





 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 1 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 1 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................. 2 

2 METOD ........................................................................................................................... 2 

2.1 Metod av litteraturstudie ......................................................................................... 2 

2.1.1 Intervjuer med nyckelpersoner ......................................................................... 2 

2.1.2 Fältstudier på referensobjekt ............................................................................ 2 

2.1.3 Facklitteratur .................................................................................................... 3 

2.1.4 Myndighetsrapport ........................................................................................... 3 

2.2 Metodkritik ............................................................................................................... 4 

2.2.1 Kritik mot intervjuer .......................................................................................... 4 

2.2.2 Kritik mot fältstudier .......................................................................................... 4 

2.2.3 Kritik mot facklitteratur ...................................................................................... 5 

2.2.4 Kritik mot myndighetsrapport ............................................................................ 5 

3 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................... 5 

3.1 Utmaningar att bygga höga hus ............................................................................. 6 

3.2 Utformning ............................................................................................................... 6 

3.2.1 Byggnadstekniska lösningar ............................................................................. 6 

3.2.1.1. Brandkrav ................................................................................................. 7 
3.2.2 Vindlastens påverkan på höga hus. ................................................................. 8 

3.3 Bygglogistik ............................................................................................................. 8 

3.3.1 Materiallogistik ................................................................................................. 9 

3.3.2 Inflyttningsfasen ............................................................................................... 9 

3.3.3 Personallogistik ................................................................................................ 9 

4 AKTUELL STUDIE ....................................................................................................... 10 

4.1 Referensobjekt ....................................................................................................... 10 

4.1.1 The Point – Hyllie ........................................................................................... 10 

4.1.2 Gothia East Tower – Göteborg ....................................................................... 10 



 

4.1.3 Kajplats 6 – Stockholm ................................................................................... 11 

4.1.4 Norra tornen – Stockholm .............................................................................. 11 

4.1.5 Turning Torso – Malmö .................................................................................. 11 

4.2 Formler och grafer ................................................................................................. 11 

4.2.1 Inflyttningsetapper .......................................................................................... 11 

4.2.1.1. Beräkning av inflyttningsetapper .............................................................. 13 
4.2.2 Cyklisk byggprocess ...................................................................................... 14 

5 RESULTAT ................................................................................................................... 16 

5.1 Intervjuer av nyckelpersoner ................................................................................ 16 

5.1.1 The Point – Martin Thelin, Vice VD för Annehem ........................................... 16 

5.1.2 Gothia East Tower – Ulf Johansson, Platschef för Peab ................................ 18 

5.1.3 Kajplats 6 – Joakim Flagstad, Platschef för JM .............................................. 20 

5.1.4 Norra Tornen – Marcus Löf, Projektledare för Allegroprojekt .......................... 22 

5.2 Inflyttningsetapper ................................................................................................ 26 

6 DISKUSSION ................................................................................................................ 30 

6.1 Diskussion om intervjuer ...................................................................................... 30 

6.2 Utformning av höga hus ........................................................................................ 30 

6.3 Vindlastens påverkan på utformning ................................................................... 32 

6.4 Cyklisk byggprocess ............................................................................................. 32 

6.5 Bygglogistik ........................................................................................................... 33 

6.6 Vertikal logistik ...................................................................................................... 34 

6.7 Inflyttningslogistik ................................................................................................. 34 

7 SLUTSATSER .............................................................................................................. 35 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ......................................................................... 36 

REFERENSER .................................................................................................................... 37 

BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR ...................................................................................... 39 

8.1 Intervjufrågor till Martin Thelin ............................................................................. 39 

8.2 Intervjufrågor till Ulf Johansson ........................................................................... 39 

8.3 Intervjufrågor till Joakim Flagstad ....................................................................... 39 

8.4 Intervjufrågor till Marcus Löf ................................................................................ 40 

8.5 Intervjufrågor till Jörgen Pålsson ......................................................................... 40 



 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 - Illustration för planering av inflyttningsetapper i förhållande till tid och våningar. 

Den röda linjen är ekvation 1 och den blåa linjen visar den begränsade våningen 

om maximalt 54 våningar, värden återfinns i tabell 1. ............................................. 13 

Figur 2 - Cyklisk byggprocess och dess fördelar ....................................................................... 15 

Figur 3 - Illustration av tabell 2 som visar inflyttningsetapper i en kommersiell fastighet. ... 27 

Figur 4 - Illustration av cyklisk byggprocess på ett fiktivt hus. Observera att värdena är fiktiva 

och endast till för att illustrera hur en cyklisk byggprocess går till. ....................... 27 

Figur 5 - Brandkostnad i förhållande till antalet våningsplan med BBR:s regelverk. Värden 

baseras på BBR:s regelverk och är endast till för att förstå att vid ett visst antal 

våningar ändra brandkravet och därmed dyrare. ................................................... 28 

Figur 6 - Luftgenomströmning på ett strömlinjeformat objekt, medför låg till nästan ingen 

turbulens kring byggnaden. Därför är denna byggnadsform effektiv för att 

minimera vindlastens påverkan vid höga byggnader. ............................................ 28 

Figur 7 - Luftgenomströmning på ett runt objekt, medför medel till hög turbulens kring 

byggnaden. Därför är denna byggnadsform ineffektiv för att minimera vindlastens 

påverkan vid höga byggnader. ................................................................................. 29 

Figur 8 - Luftgenomströmning på ett fyrkantigt objekt, medför hög turbulens kring 

byggnaden. Därför är denna byggnadsform mest ineffektiv för att minimera 

vindlastens påverkan vid höga byggnader. ............................................................. 29 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1 – Värden för att illustrera hur en möjlig inflyttning kan delas upp etappvis. ............. 12 

Tabell 2 - Värden från ekvation 5 som visar etappfördelningar i förhållande till Area enheter 

och antal våningsintervall på vårt fiktiva hus. ........................................................ 26 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

[BBR] Boverket Byggregler 

[BTA] Bruttoarea 

[PBL] Plan och Bygglagen 

[UE] Underentreprenad 

[VD] Verkställande Direktör 

[WSP] William Sale Partnership 

[ÄTA] Ändring och Tilläggsarbeten 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Just in time Är en lagerstyrningsmetod som handlar om att 
producera och leverera varor i precis den mängd och 
tidpunkt som de behövs. 

Referensobjekt Det är relationen mellan två objekt som anger 
kopplingar till varandra. 

Stoppstandard Fasen man utför standardmässiga installationer. Sedan 
sker slutinstallationer i form av hyresgästanpassningar.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Idag har Sverige ett fåtal höga byggnader. Dessa byggnader är främst koncentrerade i 

storstäderna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Begränsningen av höga byggnader gör att det 

är brist på tidigare forskning och kunskap kring hur dessa byggnader skall konstrueras. Men 

även hur de skall byggas effektivt i förhållande till de kravspecifikation som behöver uppnås. 

Utvecklingen av höga hus i Sverige har stagnerat i jämförelse med vissa andra länder och det 

har inte ökat nämnvärt de senaste tio åren. Vilket bidrar till att forskningen inte har 

utvecklats inom ämnet. Eftersom det råder brist på underlag har det inte kunnat jämföras 

med tidigare forskning inom området. Detta har resulterat till att eget underlag behöver tags 

fram, och att egna studier har gjorts i form av intervjuer och studiebesök på tidigare höga 

byggnader.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka utformningen av höga hus i Sverige. Där vi 

kommer att tag hänsyn till de byggnadstekniska aspekterna. Men även möjligheterna och 

riskerna för att bygga höga hus. Det kommer även att handla om vilka byggnadslogistiska 

problem som skapas vid högt byggande och vilka metoder man kan använda sig utav för att 

lösa problemen och effektivisera byggnationen.  

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur påverkas utformning av byggnaden vid högt byggande, det vill säga de 

byggnadstekniska lösningarna och vilka blir följdeffekterna? 

 

- Vilka bygglogistiska problem stöter man på vid byggnation av högre byggnader? 
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1.4 Avgränsning 

 

Fördelarna med att använda sig av intervjuer är att man kan utforma frågan efter behov och 

intresse under intervjuns gång. Dessutom kan man selektivt välja ut sina frågor, vilket skapar 

ett starkare underlag. Nackdelarna är att intervjufrågorna eventuellt inte kan besvaras på 

grund av brist på kunskap. Men detta vägdes upp genom att kontakta flertal nyckelperson 

som har varit med och byggt högre byggnader. Vi har även kompletterat detta med flertal 

fältstudier. Underlaget bedöms som gott.  

2 METOD 

Metoderna som kommer att nyttjas i detta arbete är fältstudier och intervjuer. Eftersom 

tidigare forskning är bristfällig, även litteraturstudier är svåra att få tag i. Genom intervjuer 

får vi en övergripande bild om hur situationen ser ut i nuläget. Dessutom kan eventuella 

följdfrågor tags upp och besvaras. För att minimera risken för eventuella felkällor från 

intervjuerna, kompletteras underlaget från intervjuerna med fältstudier och de fåtal 

myndighetsrapporter som finns. Genom detta sätt höjs relevansen för examensarbetet.  

2.1 Metod av litteraturstudie 

2.1.1 Intervjuer med nyckelpersoner 

 

För att skapa ett trovärdigt underlag lades fokus på att intervjua nyckelpersoner som har haft 

en betydelsefull roll för utformningen av höga hus. Dessa personer har roller som bland 

annat vice-VD, projektchef, platschef och projektledare. För att skapa en tydlig röd tråd 

genom intervjuerna togs det kontakt med Fabege AB. Där vi tillsammans skapade en mall 

med frågor kopplade till examensarbetets frågeställningar. Denna mall förenklade 

intervjuprocessen. Eftersom frågorna redan på förhand var klara. Detta möjliggör även att 

uppkommande följdfrågor kunde ställas med relevans till huvudfrågorna. Det för att minska 

felkällor efter att intervjun har avslutats. Eftersom det är enkelt att glömma bort vad som 

sades under intervjun spelades alla intervjuer in via telefon. Dessa inspelningar har sedan 

återlyssnats och antecknats i ett dokument. 

2.1.2 Fältstudier på referensobjekt 
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Genom att göra fältstudier på referensobjekten kompletteras underlaget som har samlats in 

från intervjuerna. Fältstudierna har gjorts tillsammans med ansvarige platschef på bygget. 

Där har möjligheten funnits för att ställa frågor kring huruvida problematiken upplevs, och 

hur man har löst problemet. Här har även hänsyn till uppkommande fel gjorts, och hur man 

kan förebygga dessa. Inriktningen på platsbesöket har varit på huruvida högre byggnader 

skiljer sig gentemot lägre byggnader.  Eftersom erfarenheten är begränsad för höga 

byggnader har dessa fältstudier varit betydelsefulla för underlaget. 

2.1.3 Facklitteratur 

 

För att säkerställa att fakta hålls trovärdig och grundar sig på vetenskaplig information 

används facklitteraturen ”Olshammar. G (2018), Hus mot himlen, hållbar hybris?”. Denna 

litteratur behandlar ämnet höghus och skyskrapor med naturvetenskapliga och 

ingenjörsmässiga ingångar. Dessutom har man ett starkt fokus på höghus inrikes, bland 

annat Turning Torso i Malmö. 

2.1.4 Myndighetsrapport 

 

Höga hus har en stor inverkan på omkringliggande området. Eftersom höga hus skapar 

marknadsföringseffekt på området. Exempelvis på The Point i Hyllie som blir 110 meter högt 

med 29 våningar. Denna byggnad skall rymma kontor och siktar på att bli ett nytt landmärke 

för Malmö (The Point – Annehem, u.d). Genom denna byggnad skapas täthet. Täthet är en 

effekt som man önskar få vid byggnation av höga hus. Man får fler människor på samma yta. 

Det bidrar till önskade effekter som fler människor i rörelse på gatorna. Men det är viktigt att 

förstå att det även bidrar med andra oönskade effekter, och dessa kan vara konkreta som 

lokalklimatet, även abstrakta som stadsbildens gestaltning. (WSP & What Arkitekter, 2015)  

Genom byggnationen av höga hus gör man att målpunkter kommer närmare varandra och 

därigenom minskar trafikarbete. Genom punktvis förtätning gynnas även kollektivtrafiken 

och energiförsörjningen, detta genom att nyttja den befintliga infrastruktur och öka det 

effektiva utnyttjandet. Oftast bidrar det även till indirekta effekter genom att stora företag 

gärna placerar sig i företagsområden. Titta exempelvis på Solna stad som har Sveriges bästa 

företagsklimat, och det ligger i anslutning med det prestigefulla Mall of Scandinavia. (Solna 

Stad, 2018-10-02)  
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2.2 Metodkritik  

 

Det gäller att ha en kritisk framförhållning av sina källor. Genom att kritiskt granska källorna 

kan man minimerar vinklad information. Detta kan vara politiskt motiverande eller 

information som är fördelaktig mot ett företag. Även författaren/författarna skall bevisa ett 

kritiskt tänkande av akademiska kvalitéer.   

2.2.1 Kritik mot intervjuer 

 

Fördelarna med att använda sig av intervjuer är att man kan skapa ett specifikt underlag för 

sina frågeställningar. Man kan selektivt välja ut de personer som bedöms vara relevanta för 

underlaget. Däremot är det viktigt att vara förbered inför en intervju för att ha genomgående 

röd tråd under hela intervjuprocessen. Det här sättet minskar sannolikheten för fel. Under 

intervjuprocessen går det även att ställa frågor om vissa oklarheter skulle dyka upp. Detta gör 

att trovärdigheten hos intervjupersonen höjs.  

Eftersom alla människor är olika kan en del vara otydliga i sitt språk, men även ge ut 

missvisande information. Detta kan kompletteras under intervjuprocessens gång. Det man 

kan göra är att ifrågasätta intervjupersonen, och be denne att förklara det mer djupgående. 

Nackdelarna med att använda sig av intervjuer är att informationen som ges ut inte stödjs av 

någon källa förutom personen i sig. Det är viktigt att skilja på intervjupersonens upplevelse 

och det faktiska problemet. Ett bra exempel är att man upplever att en tidplan är stressig, 

men ändå genomförbar. Dessutom kan intervjupersonerna ifråga vara partiska mot det 

företag de arbetar hos. Detta gör att man behöver granska underlaget från intervjuerna. 

2.2.2 Kritik mot fältstudier 

 

Genom fältstudier på byggarbetsplatser får man en tydlig inblick i bygget. Den visuella 

aspekten möjliggör även att man kan kontrollera byggarbetsplatsen. Vid alla platsbesök har 

man gått runt på bygget med hjälp av en ansvarig person. Denna person har en omfattande 

roll på byggarbetsplatsen, dessa har oftast stora roller som bland annat platschefer eller 

projektledare. Eftersom en ansvarig person har varit med oss vid fältstudierna har man 

kunnat ställa frågor till personen och fått ett genomgående svar. Detta är positivt då man kan 

stryka den informationen genom egenkontroller på bygget.  

Eftersom byggnaden fortfarande höll på att färdigställas under fältstudierna var det svårt att 

bedöma ifall byggnaden kommer att bli som planerat. Där exempelvis omfattande 

förändringar kan göras under byggets gång. 
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2.2.3 Kritik mot facklitteratur 

 

Facklitteraturs syfte är att behandla information, fakta och instruktioner genom sakprosa. 

Det vill säga utan litterära ambitioner och istället i informerande syfte.  Därför bedöms att 

facklitteraturen ”Olshammar. G (2018), Hus mot himlen, hållbar hybris?” som en trovärdig 

källa. Man belyser även en bred mängd naturvetenskaplig och ingenjörsmässiga information 

som inte kan vinklas utan är obetingad.  

 

2.2.4 Kritik mot myndighetsrapport 

 

Det finns många sätt att vara kritisk på. I ett av fall har vi använt oss utav ett 

planeringsunderlag som WSP och What arkitektur tagit fram. Beställaren är 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg stad. Det man kan vara kritisk mot är att det inte är 

tillämpningsbart i andra kommuner. Eftersom förutsättningarna är annorlunda, exempelvis 

skillnad i topografin.  

Planeringsunderlaget kan även vara politiskt motiverande vilket möjliggör att 

förutsättningarna ändras vid politiskt skifte. Det gäller även att kunna vara kritisk till 

beställaren. Vad har beställaren för mål och syfte vid byggnationer av höga hus. WSP är ett 

privat bolag där det finns ekonomiska intressen som behöver uppfyllas. Därför gäller det 

även att vara kritisk till informationen som har en kostnadspåverkan. Eftersom det givetvis 

letar efter ekonomiska möjligheter. 

3 LITTERATURSTUDIE 

För att kunna tag fram information och skapa förståelse kring ämnet tag man upp fakta med 

hjälp av myndighetsrapporter och vetenskaplig litteratur. Litteraturstudien tar inledningsvis 

upp utformning av höghus bortom Sveriges gränser, men även vilka påverkningar man 

bemöter vid byggandet av högre byggnader. Det framgår dock ingen specifik information 

kring utformningen av höghusen i Sverige. För att komplettera detta och skapa sig trovärdig 

litteraturstudie används intervjuer på nyckelpersoner som varit med och utformat Sveriges 

höghus. 
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3.1 Utmaningar att bygga höga hus 

Det uppstår många utmaningar när man skall bygga ett högt hus i Sverige. De är två faktorer 

som är extra svåra att tag sig an. Dessa är bland annat utformningen av byggnaden och 

byggnadslogistiken enligt Peabs platschef, U. Johansson. Det som också blir en extra 

utmaning vid utformningen är den egna kompetensen, eftersom erfarenheten av att bygga 

höga hus i Sverige är bristfällig. 

3.2 Utformning 

 

Utformningen av höga hus tog sin början i Chicago genom ” the Home Insurance Building”. 

Byggnaden stod färdig år 1885, och blev 55 meter hög med 10 våningar. Detta anses som det 

första höga huset i historien. Byggnaden är konstruerad av en intern stål - och järn ram 

istället för sten som bärande väggar. Detta möjliggjorde att byggnaden blev lättare och man 

kunde tillsätta fler glaspartier på fasadens utsida. Det är även det första höga huset som 

använde sig av stål som konstruktionsmaterial. (Britannica, 2019-03-20) 

Under årens gång har utformningen av höga byggnader ändrats. I och med att erfarenheten 

har ökat och att förutsättningarna har ändrats. Kunskapen i Sverige är idag bristfällig vid 

utformningen av höga hus. De brandtekniska kraven påverkar utformningen till skillnad från 

höga hus utomlands. Även aspekter som seismisk aktivitet har sin inverkan, men detta berör 

inte utformningen av höga hus i Sverige.  

Sveriges befolkning har ökat sedan 2000-talets början. Befolkningen har ökat med 1,4 

miljoner invånare, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. (SCB, 2019-02-21). Detta har 

gjort att man börjat fokusera på att bygga högre för att nyttja marken mer effektivt. 

Storstäderna i landet har börjat bygga högre för att nyttja marken mer, detta eftersom 

befolkningen ökar varje år. Det medför att mindre markutrymme nyttjas och mindre plats 

förbrukas. Det gör att man skapar sig mer möjligheter, men även mer mark att nyttja för 

andra ärenden. 

3.2.1 Byggnadstekniska lösningar 

 

Eftersom särskilda myndigheter reglerar och säkerställer kraven på höga hus är dessa viktiga 

att beaktas. Nedan redovisas viktiga aspekter och olika myndigheters roller i utformningen av 

höga hus.  
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3.2.1.1. Brandkrav 

 

Vid byggnader högre än 16 våningar ställs särskilda krav från Boverket. Boverket skriver ” 

För byggnader över 8 våningar ska minst ett trapphus Tr2 finnas och för byggnader över 16 

våningar krävs minst ett trapphus Tr1, medan de övriga trapphusen bör vara utformade efter 

Tr2.” Dessutom ställs särskilda krav på Tr1- Trapphus respektive Tr2 -Trapphus. (Boverket, 

2018-06-19) 

Tr1 – Trapphus är det trapphus med högst brandkrav. Kravet definieras på så sätt att 

brandgasspridning till trapphuset begränsas. Målet är att försöka minimera så att lite rök 

som möjligt fylls i trapphuset. Det här gör man för att man inte vill att utrymningsvägen från 

bostäderna eller lokalerna i byggnaden skall blockeras. 

Tr1- Trapphus brukar dimensioneras på följande sätt: 

- Frånskiljande konstruktion i lägst brandteknisk klass EI 60. 

- Tr1- Trapphuset bör endast stå i förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss 

som i själva verket är öppenhet till de fria. 

- Trapphus, brandsluss eller möjligen ett hisschakt i trapphuset bör inte stå i samband med 

ett plan som är placerat under det plan där utrymning till det fria sker. (Boverket, 2018-06-

19) 

Tr2- Trapphus är ett trapphus som säkerhetsställer så att brandgasspridningen till 

trapphuset begränsas. Syftet här att bilda ett skydd som förhindrar att trapphuset fylls utav 

rök som kan blockera den enda utrymningsvägen från bostäder och lokalerna i byggnaden. 

Denna form brukar utföras enligt följande: 

- Avskiljande konstruktion i brandteknisk klass EI 60. 

- Alla dörrar till trapphuset bör utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-S200 C. (Boverket, 

2018-06-19) 

De brandtekniska egenskaperna vid byggnader över 16 våningar är komplext i Sverige. Man 

brukar vid dessa typer av höga hus använda sig utav analytisk dimensionering. Detta för att 

de tillhör byggnadsklass Br0. I ”BBR 5:321” framställs det att lokaler och bostäder skall 

tillhandahållas med två utrymningsvägar. Undantag kan förekomma beroende på vad som 

anges i BRR 5:321 (Boverket, 2018-06-19). 

 

Enligt det tillhörande allmänna rådet står det att Tr1-Trapphus kan anses utgöra en 

betryggande utrymning för byggnader upp till 16 våningar. Det är annorlunda för byggnader 

över 16 våningar. Här finns det ingen information på huruvida man skall gå tillväga. Ingen 

vägledning finns i BBR. Det som framgår enligt BBR är att man måste ha tillgång till minst 

ett trapphus ”Tr1”. I detta sammanhang kopplas nu den analytiska dimensioneringen in. Om 

byggnader över 16 våningar endast skall utformas med utrymning via ett trapphus bör den 

analytiska dimensioneringen verifiera att alla förutsättningar för en betryggande utrymning 

finns och är aktuell i krissituationer. Om den analytiska dimensioneringen kan påvisa att den 
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är tillräckligt säker, så finns det stora möjligheter att kunna bygga mycket höga byggnader 

med endast ett trapphus. För att kunna ha förutsättningar till att få en positiv analys måste 

man utgå från det grundläggande kravet på två utrymningsvägar som finns i BBR 5:321 

(Boverket, 2018-06-19), eftersom det inte finns några andra regler i BBR som ger 

information på huruvida man går tillväga för utrymningsvägar vid högre än 16 våningsplan. 

 

En annan metod man kan använda sig av vid utrymning i byggnader högre än 16 våningsplan 

är att använda sig av särskilda anpassade utrymningshissar. Detta finns dock inte 

dokumenterat i BBR. Det krav man har vid två utrymningsvägar utgår heller inte att de 

brandtekniska system som installation av automatiserad vattensprinkler skall användas. 

Väljer man att göra en sammanställande analys mot en utformning av två trapphus är det 

många hänseenden som bör vägas in i analysen i vad som kan anses vara tillfredställande 

utrymning. Just i Sverige måste denna metod göras. Eftersom kompetensen och erfarenheten 

kring utrymningen är bristfällig vid byggande av högre byggnader än 16 våningsplan.  

 

 

3.2.2 Vindlastens påverkan på höga hus. 

 

Vindlasten har stor påverkan på högre byggnader.  Detta avsnitt framgår inte tydligt i 

boverkets regelverk. Om byggnaden är större påverkas den allt tyngre av vindlastens krafter. 

Under arbetets gång av samtliga höga hus, har platscheferna av de olika byggnationerna 

påpekat detta som synnerligen stort problem. Hur man egentligen har gått tillväga i denna 

fråga är väldigt varierande. Turning torso i Malmö har en specifik form på byggnaden som 

göra att själva geometrin på huset är olik och annorlunda. Denna typ av geometri gör att 

vinden trycks upp och leds upp vertikalt (Olshammar, 2018). Denna metod är väldigt effektiv 

och gör att vindlasten minskar. 

 

3.3 Bygglogistik 

 

Att tag hand om logistiken på höga byggnader är ganska komplicerat. Det är rätt stor skillnad 

på att transportera och föra byggnadslogistiken för höga byggnader gentemot de lägre 

byggnader. Här måste delar sammankopplas och skötas noggrant. Det handlar främst om att 

hålla hissarna fria från material under dagtid. På detta sätt kan människorna på 

arbetsplatsen transportera sig upp och ned mellan våningarna. (Bygglogistik, u.d). Det som 

gör denna fråga intressant är att materialet måste upp till alla våningsplan, och de blir allt 

mer utmanande ju högre upp man kommer. Tillslut ser inte kranföraren helt fritt och det 
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försvåras allt högre upp man kommer. Även när byggnaden står färdigt uppstår det logistiska 

utmaningar, framförallt vid inflyttningsfasen. 

3.3.1 Materiallogistik 

 

Materiallogistiken har länge varit ett välkänt problem. Oftast beror det på tidigare 

förseningar på bygget, vilket resulterar till alla bygghissarna i senare skede av produktionen 

är i fullt bruk. Detta medför att förseningstiden ökar succesivt och medför allt högre 

kostnader för entreprenaden som utför arbetet. Denna fråga tog man med sig vid utformning 

av de höga husen i Sverige. Här visste man redan på förhand att de inte fanns tid för enkla 

misslyckanden. Det resulterade i att all fokus lades ner på tidplanen. En strukturerade och 

välfungerande tidplan skall förhoppningsvis lösa materiallogistiken. (Byggavärlden, 2015-01-

27). Det påpekas även att den horisontella och den vertikala logistiken är ett problem vid 

byggandet av höga hus. Det är likaledes stort problem att ha ett bra arbetsområde och 

lagringsutrymme för materiallogistiken. Det beror på hur terrängen vid bygget ser ut. Finns 

det tillräckligt med plats eller finns det närliggande byggnader i närheten. Bygger man ett 

högt hus i innerstan i Stockholm eller i Göteborg blir det stora problem. Det är vid sådana 

tillfällen man bör planera leveranserna noga. (Peab, u.d). En bra metod som man 

implementerat är att använda sig utav de utvändiga bygghissarna. Det minskar på väntetiden 

vid leverans av material.  Att logistiken i och runt omkring hissarna fungerar är betydelsefull 

vid utformning av höga byggnader.  

3.3.2 Inflyttningsfasen 

 

Inflyttningslogistiken har länge varit orsak till att entreprenader inte hinner hålla sin tidplan. 

Det är en flitig fråga man länge trälat med (Vice VD M. Thelin, personligt meddelande, 1 

april, 2019). Det brukar sällan bara vara lägenheter vid höga byggnader utan även 

restauranger vid bottenplan eller kontor längre upp. Eftersom detta skiljer sig markant 

gentemot lägre byggnader, där det endast brukar vara en verksamhet sätter det dröjsmål vid 

inflyttningsfasen av högre byggnader. Det som begränsar inflyttningsfasen är hissens 

kapacitet.  

 

3.3.3 Personallogistik 

 

Under många år i byggbranschen ansågs detta vara en svårhanterad fråga att lösa. Under 

byggprocessen finns flera olika aktörer på plats, allt från geotekniker till konstruktörer och 

även de som tag hand om arbetet fysiskt. Det påverkar effektiviteten vilket resulterar till att 
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tidplanen drabbas hårt. Här var alla entreprenader tvungna att agera snabbt för att lösa och 

för att effektivisera byggandet. Just personallogistiken kring produktion av höga byggnader 

ansågs i början på 2000-talet som omöjlig. Strukturen kring hur folk skall gå på rast och 

andra ärenden var svåra att hantera. Oftast uppstod det problem. Allt för långa kötider 

resulterade till att tidplanen var försenad och att byggandet fick längre produktionstid 

(Projektledare M. Löf, personligt meddelande, 5 april, 2019). Det ger utfall till högre 

produktionskostnader för entreprenaden. 

4 AKTUELL STUDIE 

Under denna rubrik redovisas alla referensobjekt som besökts, och var alla intervjuer 

gjordes. Det finns även grafer, figurer, och tabeller till hands för att redogöra det kommande 

resultatet. 

4.1 Referensobjekt 

Referensobjekten är till för att undersöka om det finns generella samband mellan olika 

höghus. Dessa kan vara gemensamma problem, men även lösningar till problemet. Genom 

att jämföra ett flertal olika höghus fås även ett bredare resultat att kunna bearbeta. Nedan 

följer en kort beskrivning om de höghusen man har valt att undersöka.  

 

4.1.1 The Point – Hyllie 

 

The Point i Hyllie är en kommersiell fastighet. Den kommer att bli 110 meter högt och inneha 

29 våningar. Mittemot kommer det att byggas ett 65 meter högt hotell som ansluter sig till 

The Point. Byggnaden kommer att beräknas stå färdigt i slutet på 2019. The Point förvaltas av 

Annehem AB. (Annehem, u.d) 

 

4.1.2 Gothia East Tower – Göteborg 

 

Gothia East Tower är den högsta och senaste nybyggnationen av totalt tre torn i Gothia 

Tower komplexet. Gothia East tower är 100 meter högt i sin högsta punkt och innehar 29 

våningar. Vilket gör det till Göteborgs högsta byggnad. Gothia East Tower binds samman 
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med de övriga tornen genom en inglasad bro som ligger 55 meter över markytan. Idag 

bedrivs det hotellverksamhet i Gothia East Tower och byggentreprenören för tornet är Peab. 

(Peab.u.d) 

 

4.1.3 Kajplats 6 – Stockholm 

JM är projektägare till Kajplats 6. Kajplats 6 innefattar 199 bostadsrättslägenheter som är 

uppdelade på 26 våningar. Byggnaden har även en restaurang högst upp på våning 26. 

Kajplats 6 kommer att stå klart i slutet av 2019. (JM, u.d) 

 

4.1.4 Norra tornen – Stockholm 

Allegroprojekt är byggentreprenören för Norra tornen i Stockholm. Norra tornen innefattar 

två byggnader som är bostadsrättslägenheter. Totalt kommer det att bli ca 300 bostäder. De 

två byggnaderna kommer att bli 120 meter respektive 104 meter högt. Vilket innebär 35 

våningar respektive 30 våningar. (Oscar Properties, u.d) 

4.1.5 Turning Torso – Malmö 

Turning Torso är med sina 190 meter Sveriges högsta byggnad i modern tid. Byggnaden 

innehåller bostäder och kontor uppdelad i 54 våningarna. Byggnadens huskropp roterar med 

90 graders vridning från markplan till högsta punkten. Byggnationen påbörjade 2001 av NCC 

och slutfördes våren 2005. (HSB, u.d) 

4.2 Formler och grafer 

 

Vi kommer att använda oss av formler och grafer för att illustrera den aktuella studien som vi 

har gjort. Dessa grafer och formler hänvisar till hur inflyttningsetapper kan fördelas på ett 

effektivt sätt genom matematiska samband. Det visar även hur man kan använda en hiss 

effektivt vid varje etapp. Via detta skapas mindre problem vid inflyttningsfasen och genererar 

till en mer effektiv tidplan.  

4.2.1 Inflyttningsetapper  

För att motverka trängsel och förseningar vid inflyttningar i höga hus, där hissen blir en 

flaskhals med sin begränsade hastighet och kapacitet, kan man dela upp inflyttningen 

etappvis. Detta för att få ett jämt flöde på inflyttningen. För att illustrerar hur 

inflyttningsetapper kan delas upp använder vi värden från Turning Torso med 54 våningar 
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och en total höjd på 190 meter (HSB, u.d). Hissens specifikationer är Turning Torsos hiss, 

med hastighet 5𝑚/𝑠 (Kone, u.d). Sedan ett önskat antal inflyttningsetapper: 5 st. Antal 

önskade inflyttningsetapper är ett fiktivt värde och kan justeras efter behov. Genom denna 

information kan vi redogöra datan i en tabell, se tabell 1 nedan.  

Tabell 1 – Värden för att illustrera hur en möjlig inflyttning kan delas upp etappvis.  

Antal Våningar 54  
Total höjd 190 meter 
Snitthöjd per våning 3,5 meter 
Antal inflyttningsetapper 5 st. 
Hisshastighet 5𝑚/𝑠 

 

Genom tabell 1 får vi Ekvation 1. Ekvation 1 är en funktion för tiden det tar till den specifika 

våningen med hänsyn till hissens hastighet. För att förenkla ekvationen bortser vi från 

tidsförluster som uppstår i samband med dörrstängning, dörröppning, acceleration och 

inbromsning.  

𝑓(𝑦) =
3.5∗𝑦

5
                                                                                                  Ekvation 1 

Där 

𝑓 = 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑛å 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑦 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

𝑦 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

3,5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎö𝑗𝑑 ä𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 

5 𝑚/𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑠𝑠 ä𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 

 

Genom Ekvation 1 kan vi illustrera funktionen i figuren nedan, figur 1. Med andra ord söker 

vi arean under Ekvation 1 (röda linjen) i figuren och skall dela upp den arean i fem stycken 

inflyttningsetapper. 
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Figur 1 - Illustration för planering av inflyttningsetapper i förhållande till tid och våningar. Den 
röda linjen är ekvation 1 och den blåa linjen visar den begränsade våningen om maximalt 54 
våningar, värden återfinns i tabell 1. 

 

4.2.1.1. Beräkning av inflyttningsetapper 

 

För att dela in det i antalet önskade inflyttningsetapper integrerar vi ekvation 1. Detta ger oss 

ett areavärde för hela ekvation 1 med den begränsande ekvationen, ekvation 2. Eftersom 

värdet av byggnadens totala höjd och snitthöjd per våning anges i meter, blir areaenheten 

kvadratmeter, 𝑚2. Observera att areaenheten 𝑚2 inte har någon korrelation med byggnadens 

totala faktiska area, utan endast beskriver summan av variabeln 𝐴𝑟𝑒𝑎 i hänsyn till den 

genomsnittliga tid det tar för hissen att nå ett våningsplan multiplicerat med antal våningar. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = ∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦 = 1020.6 𝑚254

0
                                                                Ekvation 2                         

𝐷ä𝑟 

∫ =
54

0
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 0 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ ö𝑣𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 54 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  

1020.6 𝑚2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑖𝑠𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟.    

 

Sedan vill vi dela upp den totala arean i 5 önskade inflyttningsetapper, tabell 1. Detta ger oss 

ett medelvärde om 204.12 𝑚2, vilket betyder att varje inflyttningsetapp skall vara 204.12 𝑚2 

stor. Detta för att få en likvärdig uppdelning, där varje inflyttningsetapp blir lika stor. 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝 (1,2,3,4,5) =
1020.6

5
= 204.12 𝑚2                                                  Ekvation 3 

𝐷ä𝑟 
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204.12 𝑚2 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟 

 

Eftersom våningar är i heltal söker vi det integralvärde som ligger närmast 204.12 𝑚2. Detta 

eftersom vi strävar att varje inflyttningsetapp skall bli lika stor och risken finns att 

inflyttningsetapperna kan innehålla halva/delade våningar. 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟 = ∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦 =  ∫

3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

24

0
+  ∫

3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

34

24

54

0
+  ∫

3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

42

34
+  ∫

3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

48

42
+ ∫

3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

54

48
       Ekvation 4 

𝐷ä𝑟 

∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

24

0
 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 0 𝑡𝑖𝑙𝑙 24, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 1 

∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

34

24
 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 24 𝑡𝑖𝑙𝑙 34, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 2 

∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

42

34
 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 34 𝑡𝑖𝑙𝑙 42, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 3 

∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

48

42
 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 42 𝑡𝑖𝑙𝑙 48, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 4 

∫
3.5∗𝑦

5
 𝑑𝑦

54

48
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 48 𝑡𝑖𝑙𝑙 54, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 5 

 

Integrerar vi dessa inflyttningsetapper får vi ett integralvärde med hänsyn på 𝑚2 om hur stor 

varje inflyttning skall vara. Dessa summor skiljer sig åt varandra eftersom en våning inte kan 

vara delad. Exempelvis finns inte våning 12.5.   

Etapper = ∫
3.5∗y

5
 dy 

54

0
=  201.6 m2  + 203 m2  + 212.8 m2  + 189 m2  + 214.2 m2             Ekvation 5 

𝐷ä𝑟 

201.6 m2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑚2 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 1 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

203 m2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑚2 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 2 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

212.8 m2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑚2 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 3 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

189 m2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑚2 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 4 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

214,2 m2 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑚2 𝑓ö𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑡𝑎𝑝𝑝 5 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 

 

4.2.2 Cyklisk byggprocess 

En byggprocess som företaget Allegroprojekt använder sig av vid byggnationen av Norra 

Tornen är cyklisk byggprocess. Nedan finns en figur att hänvisa till vilka moment som 

uppnås i en cyklisk byggprocess vid produktion av ett högt hus.  
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Figur 2 - Cyklisk byggprocess och dess fördelar 
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5 RESULTAT 

5.1 Intervjuer av nyckelpersoner 

 

För att utföra den aktuella studien som samlat ihop underlag från personer som har 

intervjuats och som innehar en nyckelroll vid byggnationen av höga hus. Dessa personer har 

roller som bland annat projektledare, platschef och Vice VD. Intervjufrågorna presenteras i 

bilaga 1, där intervjufrågorna anpassas och varierar beroende på personens befattning och 

projekt. För att öka relevansen så har även fältstudier på referensobjekten gjorts. 

 

 

5.1.1 The Point – Martin Thelin, Vice VD för Annehem 

Utförandet av intervjun sker via telefon till Martin Thelin den 1 april 2019 som är Vice VD för 

Annehem och förvaltar The Point i Hyllie.  

De tekniska kraven är annorlunda när man bygger högt, när det gäller de brandtekniska 

kraven är de annorlunda då det gäller kontor och hotell. En komplicerad fråga är vilken 

utrymningsstrategi skall man ha. I The Point är fallet sådant att om brandlarmet går 

utrymmer man först den utsatta brandcellen/våningen och samtidigt utryms överliggande 

våning och underliggande våning, så tre våningar totalt. Sedan övergår det till en frekvensiell 

utrymning. Denna utrymningsmetod är effektivare gentemot om alla skulle utrymma 

samtidigt. Hissen är en viktig faktor som kan begränsa utrymningstiden, enligt Vice VD M. 

Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019). Han kritiserar även Kista Towers hisskapacitet 

och säger att den är låg och att det skulle påverka en eventuell utrymning. 

Enligt Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) är det de byggtekniska 

problemen skiljer sig mycket från lägre byggnader. Han menar att om man skall bygga ett 

högt hus med kontor måste man ha minst två utrymningsvägar per lokal och det vill man 

egentligen inte ha. Eftersom det kan finnas känsliga verksamheter till exempel 

bankverksamhet och man vill inte utsätta den för en säkerhetsfara i form av intrång/insyn i 

verksamheten. Det är den största enskilda frågan som de brottades med innan de startade 

upp projektet The Point.  

För att säkerställa en god brandsäkerhet dimensioneras väggarna i enlighet med regelverken 

som finns. Detta skapar tjockare väggar och stommar. För att lösa detta byggtekniska 

problem använder de sig utav två trapphus uppe i byggnaden, och på varje våning är det två 

ingångar. Dessutom finns anslutning för hissar. Vid varje trapphus är det fyra entréer per 

våning. Vid våning 16 har de byggt in en brandsäker passage mellan trapphusen. Om man 

inte skulle ha en brandsäker passage är det en förhöjd risk och det behöver kompenseras med 
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sprinklersystem, och brandvattenförsörjningar med förhöjdsäkerhet för att minimera att 

branden sprider sig.  Dessutom är det dubbel elförsörjning och batteridriften är även 

dubblerad. Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) menar att det inte är så 

mycket dyrare per kvadratmeter att bygga högt som lågt. Kostnaderna blir inte så pass stora 

eftersom kostnaderna slåss ut på en stor BTA. Vilket leder till att den totala kostnaden inte 

blir dyr. 

Installationsutrymmen ligger i källaren och fäktarna ligger på våning 3–4 eftersom det är 

dålig sikt. Det ligger ett hotell i närheten, därför har man valt att placera fläktrummet där. 

Detta hus är två-hus på varandra, först 16 våningar därefter ytligare 14 våningar för att 

säkerställa att lufttrycket når upp till alla våningar. Med andra ord trycker det från våning 16 

ner och från våning 17 uppåt. Detta gör att det inte är så avancerat, enligt Vice VD M. Thelin 

(personligt meddelande, 1 april 2019).  

Det som begränsade bygghöjden för The Point var detaljplanen som angav en maximal 

byggnadshöjd på 110 m, annars hade man gärna byggt högre ifall man fick. Däremot gav Vice 

VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) inte någon maximal byggnadshöjd ifall 

man fick bygga hur högt man ville.  

Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) menar att föra upp material i huset 

är den enskilt största utmaningen. Han menar att ett bra och lönsamt sätt är att lasta in 

material under kvällen. Då slipper man det materiallogistiska problemet under dagen. Han 

tillägger även att om man använder hissarna och det uppstår ett problem behöver folk vänta. 

Detta gör att man tappar effektiv arbetskraft. Det resulterar till att det blir dyrare eftersom 

det tar längre tid. Han menar även att stommen kördes på dagtid och efter klockan 16 kom 

fasadgänget och höll på med det. Han menar att de nådde maximal effektivitet och att de 

generellt spar en massa tid, gentemot om materiallogistiken skulle förläggas under dagtid.  

Enligt Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) innehar The Point totalt 6 

hissar. När det är dags för inflyttning tags en av dessa hissar ur bruk för de som skall flytta in. 

Det vill säga den hissen som tags i ut ur bruk är ämnad för hyresgästerna. Detta gör att andra 

som jobbar på plats får använda de andra hissarna för att inte störa. Vilket effektiviserar 

tiden och det går snabbare för hyresgästen att flytta in. Vice VD M. Thelin (personligt 

meddelande, 1 april 2019) säger även att inflyttningen skedde under ett års tid. Att bygga 

högt inte är ett problem. Men det som begränsar är marknaden efter detaljplanen, det vill 

säga om detaljplanen säger att du får bygga hur högt du vill kan själva marknaden begränsa 

dig. Detta är två saker att tag hänsyn till, och det kan vara begränsande faktorer. 

Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019) menar att man hade kunnat utökat 

sin stoppstandard, där den tillbörjan var så liten som möjligt. Istället vill man med sin 

utökade stoppstandard sätta upp alla värme- och kylbafflar och färdigställa mycket av 

installationerna i korridorstråken. Av den enkla anledningen att man har insett att när huset 

är i drift senare kommer det bli utmanande att bygga huset. Det vill säga att borra i betong 

och liknande, enligt Vice VD M. Thelin (personligt meddelande, 1 april 2019). 
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5.1.2 Gothia East Tower – Ulf Johansson, Platschef för Peab 

 

Utförandet av intervjun sker via en telefonintervju till Ulf Johansson den 2 april 2019 som är 

Platschef för Peab och var med i byggnationen av Gothia East Tower.  

Det har bland annat varit svårt att transportera folk i bygget. Man måste tänka på att ha 

tillräckligt med bygghissar, och ett bra sätt att få upp folk till de olika våningarna. Platschef 

U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) nämner även att det är viktigt att få bort 

mycket som möjligt från hissarna. ör att sedan på nätterna kunna föra in material och på det 

sättet klara av de logistiska problemen.  

Enligt Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) sparar man både tid och 

pengar. När diverse hantverkare sedan anländer på morgonen finns allt material på plats för 

att köra igång direkt. Han menar att innan man använde sig av denna metod fick 

hantverkarna bära in material under dagen, detta ledde till förseningar. Men nu finns allt på 

plats redan vid arbetsdagens start, vilket gör att man effektiviserar arbetet mer. Platschef U. 

Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) poängterar att det finns andra svårigheter 

med att bygga höghus, och att det är främst att utföra alla moment samtidigt. Det blir svårare 

att få till en stomme och en fasad samtidigt. Johansson menar att skillnaden från att bygga 

lågt och högt hus är stora.  Man hade kunnat på det låga huset bygga färdigt en del av 

stommen. Vid låga hus menar han att man får en kedja, vilket underlättar stomarbetet. När 

man bygger högt tvingas man till skillnad från att bygga lägre hitta ett sätt att stommen och 

fasad jobbas samtidigt. En bra metod är att stomarbetarna gör sin del på förmiddagen och att 

fasadentreprenaden kommer vid eftermiddagen. På detta sätt effektiviseras arbetet samt att 

man vinner tid. Vilket genererar till att man spar pengar. 

Enligt Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) startade de en lång 

planeringsprocess där han nämner att de kom fram till att det behövdes ca 6 månader för att 

planera in detta typ av projekt. Detta för att minska risk till fel under projektets gång. Han 

poängterar även att tidig planering är bland det viktigaste för att kunna slutföra ett projekt 

bra. Det är också viktigt att få tag på människor som har erfarenhet och kunskap i 

planeringsfasen. 

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att kranarna och att 

lyfta grejer sticker ut vid kostnader vid högt byggande. Man måste ha större kranar och mer 

mobilkranar.  

Enligt Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) är gjutningen mer 

komplex, där man behöver ha mellanstationer för att få upp betong och gränsen ligger 

någonstans mellan våning 15–20. Han säger att få upp betongen över 70 meter behöver man 

ha en mellanstation. Detta för att betongen inte skall hinna stelna under tiden den 

transporteras vertikalt. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) 

nämner därefter att om man vill bygga med Prefab istället, tar det längre tid att hissa 

elementen och då finns det egentligen ingen brytpunkt utan endast kranens kapacitet som 

begränsar. Han nämner också att det finns en stor nackdel vid byggande av högt hus, och 
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säger att kranföraren har det svårare att se, vilket resulterar till att de blir mer radiostyrning. 

Han säger även att det resulterar till högre kostnader och att det tar längre tid.  

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att han hade använts sig 

av en glidformsgjuten stabiliseringskärna. Därefter hade han använt sig av Prefab element 

runt omkring den. 

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) nämner att det största 

logistiska problemet om man jämför mellan låga och höga hus, är att du har mer plats att 

fördela dina leverenaser vid lägre byggnader. Jämfört med om du bygger högt. Olika 

yrkesgrupper skall även samlas, vilket är svårare. Han säger även att detta inte påverkar 

kostnaderna avsevärt om man använder sig av bra planering och följer ”Just in time”. Han 

upprepar igen att genom en bra planering kan man styra produktionen efter det. Han 

nämner även att de hade cyklisk byggprocess på Gothia Tower.  Han säger att han tar hand 

om ett projekt idag som heter platinan. Där det inte är repetitivt arbete, utan rummen skall 

se olika ut efter varje våning och att detta är stor nackdel när man skall bygga höga hus, 

eftersom det tar extra tid när det inte är repetitivt arbete. Risker för fel ökar, vilket ökar 

riskerna för allt högre kostnader. Han säger att kostnaderna blir svåra att hantera när även 

stommen ändras och stomkompletteringen. Detta gör arbetet svårt och man får förvänta sig 

eventuella kostnader som tilläggs, och han räknar med att det blir dyrare att projektera 

sådana typer av byggnader. Enligt Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 

2019) är att bygga höga byggnader som inte har repetitivt arbete svårt att effektivisera och 

spara pengar på. Det är betydligt svårare att hantera den biten. Han menar att beställaren vill 

ha det på sitt sätt, och det bästa man kan göra är anpassa sig och räkna med de kostnader 

som kommer. Det är svårt att göra något effektivt av det. Det bästa sättet att göra det så 

effektivt som möjligt i detta fall är att göra en bra huvudtidplan, och en detaljerad 

produktionsplan. På detta sättet minimerar man de andra eventuella risker som kan 

uppkomma under projekteringstiden. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 

april 2019) säger att det är vad man skall vara noga med. För att göra det så effektivt som 

möjligt. Men även att ha med löpande avstämningar. Tappar man på något sätt tid så 

försöker man planera om för att på något sätt hinna ikapp och förbättra det tidsmässigt, just 

för att minska på kostnaderna. Han nämner även att det är viktigt att jobba aktivt med den 

detaljerade produktionstidplanen för att minska på risken för mer fel under projektets gång. 

Johansson säger att man med denna typ av byggmetod där de inte framgår repetitivt arbete, 

våning efter våning medför att det blir fel. Detta gör att arbetarna behöver jobba övertid, och 

att man eventuellt lägger in skiftarbete. Det här kostar naturligtvis mer pengar. Med andra 

ord bättre att försöka hinna ikapp tidsplanen än att låta de vara kvar och möjligtvis få ännu 

mer förseningar. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att det 

oftast finns viten i kontrakt som kan vara mer kostsamt än att sätta in den här forceringen. 

Han säger att de är en balansgång och att detta är mer lönsamt till förhållandet av vitet som 

finns i kontraktet  

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) säger att det första man gör vid 

nyproduktion är att man tag fram en branddokumentation vid byggandet och att det blir det 

mer komplicerat vid byggandet av höga hus. Man måste tänka mer noga kring 

utrymningsvägar och även brandskydd. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 
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april 2019) menar att de kan vara så att man behöver en stigarledning för att få upp vatten 

och det kan vara så att man även behöver ha utrymningslarm. Johansson säger att det är blir 

annorlunda om man jämför med en låg byggnad. 

Enligt platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) tycker han inte att de 

borde ha ändrat något för att spara mer pengar. Han säger även att han tycker detta 

projektarbete var perfekt. Men att det alltid finns smådetaljer man kan förbättra. Men att det 

inte finns något som sticker ut förvånansvärt. Han säger att Gothia Tower gick bra både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) 

menar att det som låg bakom det framgångsrika byggandet, var att de löste de logistiska 

problemen. Men även att de valde rätt typ av produktionsmetoder, och hade en god 

planering. Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) tillägger även att de 

bygghissarna man hade till användning avvecklades så fort som möjligt och började istället 

använda de invändiga hissarna när det går. Det effektiviserar logistiken ännu mer. På Gothia 

Tower hade de fyra bygghissar på utsidan och sedan startade de så tidigt som möjligt att 

bygga inne i kärnan. För att transportera människor och material på ett effektivare sätt, säger 

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019). 

Platschef U. Johansson (personligt meddelande, 2 april 2019) berättar att de delade upp det 

etappvis. Detta för att alla inte ska flytta in på engång. De lämnade över deletapper till 

beställaren. Han tillägger även att de inte var klara med bygget högst upp när inflytningen 

gjordes. För att inte störa hyresgästerna som flyttade in använde de sig av de invändiga 

hissarna. Detta gjorde att man kunde tag sig upp utan att synas, till de våningarna som var 

kvar och färdigställa det sista i projektet, menar Platschef U. Johansson (personligt 

meddelande, 2 april 2019).  

 

5.1.3 Kajplats 6 – Joakim Flagstad, Platschef för JM 

Utförandet av intervjun skedde genom en personlig intervju med Joakim Flagstad den 2 april 

2019 på Kajplats 6. Joakim Flagstad är Platschef för JM och är med i byggnationen av 

Kajplats 6.  

Enligt platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) är det brandsäkerheten 

som sticker ut. Från och med 16 våningar blir det krav på sprinkler. Det är detta JM har fått 

gå tillväga med för byggandet av höghus vid Liljeholmskajen, och det är det som sticker ut i 

mängden menar han Men även utrymningskraven skiljer sig åt gentemot byggnader med 

lägre våningsplan. Man har även vid högre byggnader en evakueringshiss. En hiss till 

hyresgäster och en hiss till restaurangen som ligger högst upp. Bara en utrymningshiss finns i 

höghuset och räddningshissarna måste vara trycksatta med fläkt, berättar Platschef J. 

Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019).  

De har delat upp det i en undercentral och ett fläktsystem i källarvåningen. Det tillför 

ventilationen nedifrån och upp till mitten av huset. Därefter har vi undercentral längst upp 
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vid våning 32 som tillför den övre halvan av huset, enligt Platschef J. Flagstad (personligt 

meddelande, 2 april 2019). 

Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att efter 16 våningar börjar 

de bli svårt och då höjer vi kranen och den kommer upp i en max höjd på 110 m. 

Det är nog kranen och bygghissen menar Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 

april 2019). De använder sig av dubbelbygghissar som går hela vägen upp.  Det som också 

kostar mycket är installationen och själva konstruktionen. Han poängterar att kostnaderna är 

marginellt större. Eftersom man bygger högt och det tar mindre mark av bygget. Vilket gör 

att kostnaderna blir marginellt högre när man slår ut det på den totala BTA. 

Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) berättar att efter våning 16 blir 

det komplext och dyrt. Efter den 16 våningen finns det förhöjda brandkrav som gäller. Det 

blir mer komplexitet i det hela med brandkraven. Vilket gör att jobbet blir tuffare att utföra 

efter våning 16. Han tillägger även att de arbetar med byggcyklisk byggprocess, och att 

tideffektiviserande är viktigt. Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) 

säger att de första våningarna i huset tog lång tid därefter började det succesivt gå snabbare 

genom kunskapsökning hos hanterverkare. 

Enligt Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) har de haft två utvändiga 

bygghissar som har använts. Men poängterar att hisstiden är utmanande. Då det tar längre 

tid att transportera material ju längre upp man kommer. De kommer även under en snar 

framtid att implementera metoden där man jobbar under natten med transport av material. 

Han säger att det tar alldeles för mycket tid och att det blir dyrare att göra det på detta sätt 

som de har gjort. Vilket är att försätta materiallogistiken under dagtid. Detta är inte hållbart 

och det är alldeles för lång väntan på bygghissarna, berättar Platschef J. Flagstad (personligt 

meddelande, 2 april 2019). Inflyttningen kommer ske etappvis, det vill säga första etappen 

flyttar in först, sedan andra och så vidare för att minska risker för problem vid inflyttning. 

Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) säger att de vinner pengar på det, 

istället för att vänta och låta alla flytta in samtidigt. Detta kan resultera till problem, vilket 

resulterar till att de tar längre tid att flytta in och det medför högre kostnader för JM. En bra 

metod som de har tagit med sig från förgående höga hus är att placera de utvändiga 

bygghissarna till närliggande balkonger just för att effektivisera inflyttningstiden. Det som 

begränsar de att bygga högt är detaljplanen och Luftfartsverket på grund av Bromma 

flygplats, enligt Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019). 

Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att de största kostnaderna 

ligger i planeringsfasen och detaljplanen. Gör man en bra planering, och en bra research på 

vad som kan uppkomma minimerar man riskerna på ett bra sätt. Då spara man betydliga 

summor, även fast små fel kan upp komma. Produktionskostnaderna kostar omkring 

120 000 kronor per dag, om alla jobbar samtidigt, enligt Platschef J. Flagstad (personligt 

meddelande, 2 april 2019). 

Platschef J. Flagstad (personligt meddelande, 2 april 2019) menar att alla handlingar skall 

vara klara redan från början. Innan man sätter spaden i marken. Förra bygget var de tvungna 
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att stoppa, eftersom handlingarna på armeringen inte gick att följa. Vilket bidrog till att 

bygget vart försenat och kostnaderna ökades.  

5.1.4 Norra Tornen – Marcus Löf, Projektledare för Allegroprojekt 

 

Utförandet av intervjun skedde genom en personlig intervju med Marcus Löf på Norra 

Tornen den 5 april 2019. Marcus Löf är projektledare för Allegroprojekt och är med i 

byggnationen av Norra Tornen. 

Främsta akilleshälen är bygglogistiken, dels för material och att transportera människorna. 

Ju högre vi bygger desto mer komplext och tidskrävande blir det, enligt Projektledare M. Löf 

(personligt meddelande, 5 april 2019). Många fokuserar endast på materialflödet. Men det är 

viktigt att komma ihåg att man även behöver transportera människorna. Vilket kan vara 

ännu svårare, eftersom materialet kan styras. Människor är ganska livegna och det gäller att 

ha ett ledarskap mot entreprenörer för att leda entreprenaden, menar Projektledare M. Löf 

(personligt meddelande, 5 april 2019). 

Enligt Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) är deras tanke att 

kontraktera. När Allegro skriver kontrakt med underentreprenörer har man sin egen 

logistikplan i en separat bilaga om hur man bedriver logistiken. Han berättar att Allegro har 

ett speciellt block i deras organisation som är ansvarig för logistiken. Det ligger i deras 

ansvarsområden. Där står det precis hur Allegro skall gå tillväga, och deras tanke är att de 

har en logistikentreprenör samtidigt som man transporterar material på kvällen, menar 

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019). 

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) menar att det däremot är svårare 

med bygglogistiken i innerstaden. Eftersom man använder sig av utvändiga bygghissar som 

vetter in mot bostäder. Han säger att det är extra utmanande. Deras tanke är att forcera fram 

deras invändiga hissar kraftigt. Detta betyder att hissen går att använda under tiden bygget 

går, fastän hisstoppen inte är på plats. Deras tanke är att tag in materialet i de invändiga 

hissarna och inte använda sig av de utvändiga hissarna. Detta för att öka den vertikala 

logistiken och göra den mer effektiv.  

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) säger att det beror på hur många 

timmar man behöver utnyttja av dygnet. Dock har inte logistikentreprenören fastställt 

tiderna ännu, allt kommer bero på materialflödet. Det vi ser är att när vi kör igång 

stomkompletteringsentreprenaden så ökar även personalkurvan. Man får vara noggrann med 

att titta på hur en resursfördelning ser ut, enligt Projektledare M. Löf (personligt 

meddelande, 5 april 2019). Genom att analysera en sådan kurva beroende på vilket skede 

man befinner sig i varierar resursfördelningen. Toppen på personalkurvan är 

stomkompletteringsentreprenaden. Det är då det börjar hända saker. Det är här man ska 

producera lägenheterna, och man behöver även resursfördela mot dessa moment mer. 

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) menar att det grunden är cyklisk 

byggprocess. Det betyder med andra ord att varje entreprenör som är inne har samma tid på 
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sig att slutföra varje plan, det vill säga plan för plan avsetts för samma tid. Detta skapar en 

jämnare tidskurva att följa påpekar han. 

Det är den bästa metoden du kan köra menar Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 

april 2019). Du får inte gå före en enda dag och inte heller gå efter en enda dag. Det bygger på 

att du kontinuerligt följer tidplanen. Det är deras jobb som organisation och ledarskap att för 

varje dag följa upp detta. Det handlar om att påverka därute med sitt ledarskap och följa upp. 

Du kan inte bryta en enda länk i denna kedja för då fallerar hela flödet berättar han. Vi vill att 

entreprenören skall få en upprepningseffekt. Det vill säga att man lär sig momenten bättre 

och bättre med tidens gång. Detta gör att arbetsflödet blir snabbare och mer effektivt, menar 

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019). När man kommer till hälften av 

bygghöjden börjar det bli mer utmanande, och i detta fall vid våning 16. Enligt honom är det 

när de säljer in detta till sina entreprenörer säljer man in en exakthet. De måste tjäna pengar 

på de avtalen de skriver. För varje steg de går i byggnadscykliska processen tjänar de pengar 

när det är fastprisentreprenad. Däremot blir löpande räkning mer jobbigt. Det är på 

upprepningseffekten de tjänar pengar på. 

Vi tänker oss att vi planerar en etableringsvåning. Där vi tillsätter toaletter osv. Detta för att 

spara tid, så att alla inte behöver åka till botten för att till exempel gå på toa. Detta gör att 

man sparar minuter per byggare, och på det hela blir det timmar man sparar in. 

Mellanstationen skall ligga i mitten av huset. Vi klarar oss upp till våning 16, sen börjar det 

bli jobbigt och då lägger jag in den. Ibland är det den enda möjligheten vi har då det är ett 

publikt plan, och inte lägenheter på våningarna, enligt Projektledare M. Löf (personligt 

meddelande, 5 april 2019). 

Mycket pengar ligger i logistiken, men även också i konstruktionen. Eftersom höga hus blir 

mer känsligt rent konstruktivt, säger Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 

2019). Vi måste förankra huset, och vi har gjort så att vi har platsgjutet till plan 5.  Man 

platsgjuter allt bara för att få det stabilt. Vi har även förankrat bottenplattan med dragstag 

vilket ökar kostnaderna. 

Vi har en brandhiss bland annat. Sedan när vi bygger högt ställer det även höga krav på hur 

vi hanterar brandskyddet under produktionstiden. Vi måste tänka på vår arbetsmiljö. Detta 

gör att vi måste bygga provisorier ur brandsynpunkt för att säkra byggtiden. Det ställs inte 

samma krav på låga byggnader. För att lösa detta har vi fått bygga provisoriska brandslussar 

på varje plan, säger Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019). Han tillägger 

att denna kostnad kommer slås ut senare för att man utnyttjar marken mer effektivt.  

Vi flyttar in i byggnaderna medan vi bygger. Det är det som är det svåra. Men pengarna måste 

in. Eftersom vi inte har tiden att vänta tills bygget är färdigt och därefter flytta in. Vi delar in 

inflyttningen etappvis och på våning 16 har vi en mellanplan som är publikt. Där finns det 

även diverse installationer. Vi har lagt upp inflyttningsplanen såhär för att det inte skall bli 

störningar vid inflyttning. Vi har tre olika hissar. Varav en hiss bara går till våning 16 som är 

en brandhiss. En till våning 32, och den sista till våning 34. I vår första etapp har vi varit 

tydliga med att vi inte kan flytta in högre än till våning 16. Vilket betyder att vi tillägnar 

brandhissen till hyresgästerna som går till maximalt våning 16.  Då har allegro kvar de två 

resterande hissarna att disponera, och det vill vi avgränsa genom att bygga en provisorisk 
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vägg, enligt Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019). Vilket gör att vi tar 

oss in genom en annan del av byggnaden, vi tar bakvägen genom soprummet. Och bygger ett 

provisoriskt soprum åt de redan inflyttade hyresgästerna. Sedan vid etapp två så ger vi bort 

ännu en hiss till hyresgästerna, berättar han. 

Det beror på hur man hanterar det. Antingen kör man containrar eller kärl på plan. 

Problemet är att Norra Tornens korridorer är trånga menar Projektledare M. Löf (personligt 

meddelande, 5 april 2019). När man vanligtvis bygger stora kommersiella byggnader kan 

man även ha en avfallsstation. De undersöker hur de ska lösa det bättre eftersom Löf är rädd 

att kärlen kommer att förstöra ytskikten i huset. Därför tillämpar de att ha mindre kärl som 

är blandat avfall och som sorteras hos avfallsentreprenören. Man ser även till att när deras 

logistikentreprenörer ska leverera material upp tar de med sig ett kärl ner, enligt 

projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019). 

Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) menar att det som begränsar är 

vad vi kallar APO (arbetsplatsomkostnader).  Om jag skall bygga sådär högt kommer det att 

kräva omkring arbeten med bygghissar och kranar. Du måste etablera en kranhöjd som är 

stor nog för att klara av så pass högt. Sedan har vi en tidplan och en ekonomi att förhålla oss 

till. Jag kommer aldrig få chansen att bygga helt fritt. Även väder och vind kommer att 

påverka mer. Löf säger även att kunskapsbristen begränsar högt byggande, enligt 

projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 2019) 

Det gör det absolut, till 100% berättar Projektledare M. Löf (personligt meddelande, 5 april 

2019). Dels ska jag sälja in det till mina underentreprenörer och då förväntar jag mig 

någonstans att deras pris är lägre eftersom de inte behöver hantera material själva. Sedan får 

jag styra materialhanteringen själv istället för att ha tre olika aktörer med separata 

vinstintressen. Då har jag endast ett och då minskas konflikterna, säger Projektledare M. Löf 

(personligt meddelande, 5 april 2019).  

5.1.5 Turning Torso – Jörgen Pålsson, projektledare för NCC 

 

Utförandet av intervjun var genom en telefonintervju till Jörgen Pålsson den 11 april 2019. 

Jörgen Pålsson är Projektledare för NCC och var med i byggnationen av Turning Torso.  

Regelverken är desamma och har sina anpassningar, till exempel att byggnaden är hög eller 

att den har många våningar. Vi vet att en av de stora frågorna vid byggnation av höga hus är 

utrymning av människor vid händelsen av brand eller annan olyckshändelse, berättar 

Pålsson. Där går gränsen vid 8 våningar, efter 8 våningar räknas ett hus som högt, menar 

Pålsson. Det finns vissa specifika regleringar allt högre upp man kommer. Men dessa är mer 

på detaljnivå. Dessa är mer av en avgränsning än ett vanligt kontorshus på 4–6 våningar. 

Rent planeringsmässigt är det mycket som händer på en förhållandevis liten markyta. Det 

skall alltid finnas kraft framåt, vilket primärt är elkraft. Men även teknikutrymmen, vatten 

och avlopp. Detta blir då koncentrerat, enligt Projektledare J. Pålsson (personligt 

meddelande, 11 april 2019). Det är viktigt att kapaciteten i infrastrukturen finns när man 
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planerar och det är även en förutsättning för att det skall gå. Sedan har vi även saker som 

exempelvis vindlasten som blir starkare. Detta får man tag hänsyn till, och se till att det blir 

en grövre konstruktion och lämpligt utformad för dessa förutsättningar. Det är ingen egentlig 

ändring förutom att dimensionen ökar och i detta fall att lasten ökar, menar Projektledare J. 

Pålsson (personligt meddelande, 11 april 2019). 

I Turning Torso har vi fem hissar, varav två hissar endast gick upp till 13 våningar. Endast en 

hiss var en brandhiss. Vad det gäller utrymningen hos Turning Torso var detta ett unikt 

projekt. Sådana att liknande hus inte kommer att byggas fler av. Det vill säga att man endast 

har en utrymningsväg. Det finns alltså bara ett trapphus och en brandhiss. Men det hade 

behövt vara två oberoende utrymningsvägar. Men i Turning Torso finns bara en, berättar 

Projektledare J. Pålsson (personligt meddelande, 11 april 2019).  

Byggnadens tillkomst var för att det var ett konstverk. Det var inte planerat att det skulle 

innefatta även bostäder i Turning Torso. Därför hade man andra regelverk som gällde och 

även att regelverket var annorlunda på den tiden påverkades, säger Projektledare J. Pålsson 

(personligt meddelande, 11 april 2019). Han tillägger att detta inte skulle fungera idag med 

hänsyn till de regler och riktlinjer som finns idag. 

Turning Torso är indelat i zoner, dvs att det är ett antal 7 våningars hus som står på varandra. 

Dessa är i sin tur brandavgränsande i varje nivå. Sedan är tanken att man skall fly uppåt vid 

en eventuell brand. Exempelvis ifall du befinner dig vid en av dessa zoner och det brinner i 

denna. Då skall du så fort som möjligt försöka ta dig upp mot nästa zon. Med undantag vid 

våningar lägre än 7. Utifrån denna metod hoppas man att räddningstjänsten redan skall ha 

bekämpat eller kontrollera branden innan dess, enligt Projektledare J. Pålsson (personligt 

meddelande, 11 april 2019).   

Rent allmänt är det byggnadslogistiken som blir svår och om man tar Turning Torso som 

exempel var omkringliggande område ett ödeområde. Där var det obebyggt och den 

intilliggande marken var fri. Detta gjorde att man hade gott om yta för uppställning- och 

avställningsytor. Bygger man däremot centralt blir detta ett problem. Vilket gör att man 

konstant får köra in material som därefter lyfts direkt från lastbilen på plats. Det viktigt att 

säkerställa god krankapacitet och hisskapacitet, menar Projektledare J. Pålsson (personligt 

meddelande, 11 april 2019).  

Man får helt enkelt göra alla inlastningar av material under natten. Detta gör att personalen 

har direkt tillgång till material när de börjar arbetet menar han. 

Projektledare J. Pålsson (personligt meddelande, 11 april 2019) kan inte påpeka en specifik 

kostnadspost utan berättar generellt att en bidragande faktor är själva väntetiden som 

uppstår vid olika moment för personalen. Som exempelvis personallogistik, raster och att ta 

sig till själva etableringen. 

Projektledare J. Pålsson (personligt meddelande, 11 april 2019) kan inte påpeka en specifik 

tröskel för våningshöjd när det blir komplext och dyrt. Däremot menar han att när det 

tillkommer extraordinära insatser och metoder för att hantera material ökar kostnaden och 

komplexiteten på projektet. Däremot kan det inte vara mycket dyrare. Istället kan det bli mer 
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lönsamt att lägga på extra våningar på projektet. När denna byggmetoden används ökar 

lönsamheten allt högre upp man bygger, enligt Projektledare J. Pålsson (personligt 

meddelande, 11 april 2019). 

Först och främst är det viktigt med en bra planering. Där det skall vara en jämn 

inflyttningskurva fördelat i jämna etapper. Han berättar att det är även möjligt att ha 

aktiveter för inflyttning under natten om man behöver det. Man hade även personal 

dedikerad för logistiken kring trapphusanvändningen, bland annat hissanvändningen, 

bortförsel av deponi med mera, menar Projektledare J. Pålsson (personligt meddelande, 11 

april 2019). 

 

5.2 Inflyttningsetapper 

 

 

 

Tabell 2 - Värden från ekvation 5 som visar etappfördelningar i förhållande till Area enheter och 
antal våningsintervall på vårt fiktiva hus. 

Etapp Våning Area enheter 
1 0 – 24 201.6 
2 24 – 34 203 
3 34 – 42 212.8 
4 42 – 48 189 
5 48 – 54 214.2 
  Total: 1020.6 
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Figur 3 - Illustration av tabell 2 som visar inflyttningsetapper i en kommersiell fastighet. 

 

Figur 4 - Illustration av cyklisk byggprocess på ett fiktivt hus. Observera att värdena är fiktiva och 
endast till för att illustrera hur en cyklisk byggprocess går till. 
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Figur 5 - Brandkostnad i förhållande till antalet våningsplan med BBR:s regelverk. Värden baseras 
på BBR:s regelverk och är endast till för att förstå att vid ett visst antal våningar ändra brandkravet 
och därmed dyrare. 

 

 

Figur 6 - Luftgenomströmning på ett strömlinjeformat objekt, medför låg till nästan ingen turbulens 
kring byggnaden. Därför är denna byggnadsform effektiv för att minimera vindlastens påverkan 
vid höga byggnader. 
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Figur 7 - Luftgenomströmning på ett runt objekt, medför medel till hög turbulens kring byggnaden. 
Därför är denna byggnadsform ineffektiv för att minimera vindlastens påverkan vid höga 
byggnader. 

 

 

 

Figur 8 - Luftgenomströmning på ett fyrkantigt objekt, medför hög turbulens kring byggnaden. 
Därför är denna byggnadsform mest ineffektiv för att minimera vindlastens påverkan vid höga 
byggnader. 
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6 DISKUSSION  

Utformningen av höga hus i Sverige var från en början väldigt grundlig information. Under 

arbetes gång lades mycket energi på att intervjua nyckelpersoner, och även besöka 

referensobjekten. På så sätt kunde man skapa en helhetsbild av hur processen egentligen 

fungerar. För att höja kompetensen ytligare ett strå tog vi användning av litteratur från 

utlandet. Här lades det märke till att utformningen skiljer sig extremt mycket, framförallt de 

brandtekniska egenskaperna. Fokuset för detta arbete ligger i utformning av höga hus i 

Sverige. Det framgick även under intervjuernas gång att problemen och förståelsen kring 

utformning av höga byggnader skulle bli allt svårare att undersöka. Det som gjorde 

undersökningen möjlig att genomföra var att alla nyckelpersoner som varit med och utformat 

dem få höga hus som finns i Sverige idag. Dessa nyckelpersoner påpekade samma typer av 

problem. Det möjliggjorde att vi kunde isolera problemen. Eftersom det uppstod samma 

problem vid samtliga utföranden av de höga husen kunde vi lägga ner mer tid än vanligt på 

att undersöka just de specifika problemen.  

6.1 Diskussion om intervjuer 

Sammanställningen av intervjuerna gav oss en tydlig bild om vad som är nyckelproblem vid 

utformningen av höga hus. De tre huvudproblemen är bygglogistiken, brandtekniska kraven 

och tekniska installationer. Eftersom vi endast har intervjuat personer med en betydelsefull 

roll. Detta har möjliggjort att vi kunnat extrahera relevant information. Att få fram fakta från 

intervjuer kan vara missvisande, och för att minimera detta så ställde vi liknande frågor till 

samtliga nyckelpersoner. Vissa intervjupersoner och referensobjekt har haft större relevans 

än andra. Ett exempel är Turning Torso som är en unik byggnad som inte kommer att 

upprepas. Det gör att informationen som vi får från intervjun måste jämföras med andra 

referensobjekt och regelverk. Detta för att bedöma om informationen är lämplig att använda 

för arbetet. 

6.2 Utformning av höga hus   

En av de viktigaste sakerna vi kommit fram till vid utformningen av höga hus i Sverige är att 

de brandtekniska kraven påverkar husets utformning. Enligt BBR framgår det inte specifikt 

vad som sker eller hur de skall dimensioneras efter 16 våningar. Det står endast att man bör 

tag hänsyn till att göra en analytisk dimensionering. I dagsläget är regelverken hos BBR 

tydliga för hus med våningsintervallerna våning 1–8, och våning 8–16. Denna fråga 

kompletterades med hjälp av intervjuerna vi hade. Eftersom den analytiska 
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dimensioneringen förhåller sig till husets egenskaper kan man inte förhålla sig till en lösning 

utan man måste undersöka varje objekttyp specifikt. Ett exempel är om man jämför två av 

våra referensobjekt, The Point och Turning Torso. The Point har en brandlösning som går ut 

på följande sätt ” Om brandlarmet går så utrymmer man först den utsatta 

brandcellen/våningen och samtidigt utryms överliggande våning och underliggande våning 

Detta blir tre våningar totalt. Sedan övergår det till en frekvensiell utrymning. Denna 

utrymningsmetod är effektivare gentemot om alla skulle utrymma samtidigt”. I jämförelse 

med Turning Torsos brandlösning ” Turning Torso är indelat i zoner, dvs att det är ett antal 7 

våningars hus som står på varandra. Dessa är i sin tur brandavgränsande i varje nivå. Sedan 

är tanken att man skall fly uppåt vid en eventuell brand. Exempelvis ifall du befinner dig vid 

en av dessa zoner och det brinner i denna. Då skall du så fort som möjligt försöka ta dig upp 

mot nästa zon. Med undantag vid våningar lägre än 7. Dvs <7 våningar”. Vi märker tydliga 

skillnader i hur man hanterar situationen vid en eventuell brand. Vi är medvetna om att 

Turning Torsos brandkrav inte hade fått godkänt idag vid en eventuell besiktning. The Points 

brandkrav är inte heller optimala. Detta bekräftades även utav Martin Thelin. Han menar att 

olika verksamheter inte kan beblandas. Eftersom olika verksamheter kan vara olika känsliga. 

Till exempel en bankverksamhet med sekretessbelagd information. Vi anser att det därför är 

viktigt att redan innan uthyrningsstart kunna bedöma vad för verksamhet som skall bedrivas 

i byggnaden. Detta för att göra brandlöningarna mer optimala och strömlinjeformad. 

De brandtekniska kostnaderna ökar desto fler våningar man konstruerar. Dessa har specifika 

intervall, se figur 9. Eftersom de brandtekniska kraven ökar vid varje intervallspann, blir 

följdeffekten att en kostnadsökning sker när man passerar ett intervallspann. För att kunna 

konstandseffektivisera bygger man maximalt 16 våningar, allt över det blir mer kostsamt. 

Därför är det inte lönsamt att bygga få våningar över 16 våningar. Eftersom man vill 

maximera lönsamheten av de tillsatta brandtekniska lösningarna för det förhöjda 

brandkravet. Av samtliga intervjuer vi gjort har även det bekräftats. Det som oftast begränsar 

byggnadshöjden är detaljplanen. Samtliga nyckelpersoner medger även om man fick bygga 

högre hade man även gjort det. Eftersom kostnaden slås ut på en större BTA.  

När man bygger högt har även installationerna sina begränsningar. Där man behöver tillsätta 

mellanstationer för att exempelvis öka kapaciteten på ventilationen. För att 

kostnadseffektivisera är det viktigt att tänka att utformningen av en mellanstation skall ha en 

hög effektivitetsgrad. Till exempel som Kajplats 6 i Liljeholmen. Där man delat upp det i en 

undercentral och ett fläktsystem. Fläktsystemet finns i källarvåningen och tillför ventilation 

upp till 16 våningar. Eftersom byggnaden är totalt 26 våningar hög har man placerat en 

undercentral längst upp i byggnaden, och den tillför ventilation från våning 26 till våning 17. 

Följdeffekten av detta blir att det är viktigt att bedöma hur många stationer som behövs. 

Därefter påverkas utformningen av bygganden utifrån dessa förutsättningar. 

En annan viktig faktor som kan begränsar byggnadshöjden och utformningen av byggnaden 

är APO (arbetsplatsomkostnaderna). Denna information framgick tydligt under intervjun 

med Markus Löf på Allegroprojekt. Eftersom vi även var och kikade på referensobjekten kan 

man se att arbetsplatsomkostnaderna är en viktig faktor för att kunna bygga högt. Det 

kommer krävas omkringarbeten med bygghissar och kranar. Utav det vi såg och fick vara 

med om lades märket till att kranhöjden är ett problem vid utformningen. Det måste vara 
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rätt höjd på kranen för att kunna bygg högt. Tidplanen kommer även in här. Av alla de 

referensobjekt som vi kollat på är antalet våningar annorlunda, allt är över 20 våningar. Det 

gör att man måste förhålla sig till ekonomin likväl tidplanen. Vissa av entreprenaderna har en 

satt budget där den inte får överskridas. Det är viktigt att tidplanen och ekonomin följs noga 

för att inte kunna överskridas. Det man inte får glömma är att vädret även kommer påverka 

vid så pass stora höjder att de kan dra ut på tiden. Vilket medför att byggnaden inte blir lika 

hög som den skulle vara från början. Det blir helt enkelt fåtal våningsplan mindre. Därför är 

det viktigt att från början ha en detaljerad detaljplan som beskriver varje moment noggrant, 

och att räkna med att vädret kan påverka och göra så att utformningen av byggnaden tar 

längre tid. Räknar man inte med dessa små faktorer kan de bli en misslyckad utformning av 

byggnaden. Det som också måste finnas med i åtanke vid utformning av höga husen är att 

kunna förstå att kunskapen i Sverige begränsar byggnadshöjden, och även tag med detta vid 

tidplanen.  

6.3 Vindlastens påverkan på utformning 

Ett höghus utgör en blockad för vinden och påverkar vindens naturliga väg. Detta illustreras i 

figur 6–8 som visar hur principer för hur luften tar sig förbi ett strömlinjeformat, ett runt och 

ett fyrkantigt objekt. Det som händer är att vid skarpa hörn uppstår virvlar och turbulens när 

vinden passerar. Sedan drar virvlarna in bakom byggnaden eftersom det skapas ett 

undertryck. Genom att jämföra skillnaden mellan figur 8 och figur 6 kan vi se att figur 8 

påverkas av turbulens bakom byggnaden från den inkommande vinden. Medan en mer 

strömlinjeformad byggnad, figur 6 ger upphov till minst turbulens. Det är därför kritiskt att 

utforma byggnaden på ett sådana sätt att man minimerar vindens påverkan. Ett gott exempel 

är Turning Torso i Malmö som har en vriden form, vilket gör att vindarna inte förs ner till 

markplan utan förs upp (Olshammar, 2018). 

 

6.4 Cyklisk byggprocess 

Genom intervjun med Marcus Löf på Allegroprojekt, projektledare M. Löf (personligt 

meddelande, 5 april 2019) introducerades vi till cyklisk byggprocess. Han berättade om hur 

denna byggprocess har hjälpt till att effektivisera färdigställandet av den ena byggnaden av 

totalt två i Norra Tornet. Han gav oss ett fiktivt hus som använde cyklisk byggprocess som vi 

illuderade, se figur 8. Med cyklisk byggprocess menas att man har en konstant tidsåtgång för 

varje våning och i detta fall två veckor per våning. I början av byggprocessen tar momenten 

längre tid att göra. Eftersom det är helt nya moment man gör för första gången. Då behöver 

man tillsätta ökat antal resurser och i detta fall fler hantverkare för att hålla sig till tidplanen 

om två veckor per våning. Allt eftersom momenten upprepas och man bygger allt högre lär 

sig hantverkarna hur de skall bygga. Denna kunskapsökning generar till en tidsvinst per 

hantverkare. Vilket resulterar i att man kan plocka bort resurser för att fortfarande hålla sig 

till tidplanen. Sedan når man en brytpunkt där den begränsande faktorn inte längre är 
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kunskapen utan logistiken. I detta fall är det bygghissen som tar allt längre tid att komma 

upp till våningarna i huset. Detta gör att man behöver tillsätta en extra resurs för att hålla sig 

till tidplanen. Men man kommer aldrig behöva återgå till samma antal resurser som man 

hade i början av byggprocessen, utan kunskapen hos hantverkare kvarstår. Det är även viktigt 

att man inte blir klar en dag före eller en dag efter tidplanen. Eftersom detta påverkar hela 

kedjan i byggprocessen. Det hela tankesättet med cyklisk byggprocess är att man kan göra 

vinst efter att ha kommit till brytpunkt. Genom att alltid kunna plocka bort resurser i och 

med erfarenheten ökar. Fördelen är även att tidplanen är konstant för varje moment som 

utförs. Nackdelen är att tidplanen är restriktiv och känslig för störningar. Därför krävs det en 

god planering innan man börjar bygget.  

Cyklisk byggprocess kan vara till fördel ifall man använder sig utav samma arbetsmoment, 

våning för våning. Det vill säga inte en beblandning av olika verksamheter i byggnaden som 

behöver utformas särskilt för olika våningar. Eftersom Allegroprojekt redan har färdigställt 

den ena byggnaden i Norra Tornen med cyklisk byggprocess har vi fått ett konkret exempel 

på att detta fungerar. Även Markus som är projektledare för Allegroprojekt har berättat att 

detta har fungerat väl för de vid byggnationen av Norra Tornen.  

6.5 Bygglogistik 

Ett viktigt område som påverkar byggnationen av höga hus är byggnadslogistiken. Detta kan 

vara direkt påverkande som exempelvis materiallogistik, men också indirekt påverkande som 

omkringliggande bebyggelse som därmed påverkar införsel av material. Utifrån intervjuerna 

som vi har sammanställt i resultatet kan några påverkande faktorer dras som är 

gemensamma för alla höghus vi har undersökt. Logistiken innan byggnation, logistiken 

under själva byggnationen och logistiken efter färdigställande av byggnaden.  

Logistiken innan byggnationen är viktig en aspekt att lägga stor fokus på att det blir rätt. 

Detta kommer vara den grundläggande logistikplanen som man utgår ifrån när man hanterar 

logistiken under själva byggnationen. Tittar vi på byggnader som Turning Torso i Malmö var 

det den omkringliggande bebyggelsen och vegetationen som var avgörande för hur man 

planerade sitt logistikarbete. Eftersom Jörgen Pålsson, projektledare för NCC under 

byggnationen av Turning Torso menade att närområdet där Turning Torso skulle byggas var 

lågt bebyggt. På så sätt kunde man enklare planera sin logistikplan. Detta gjorde att när 

material skulle föras in till byggarbetsplatsen behövde man tag mindre hänsyn till trafiken, 

buller och trängsel. Eftersom mängden material var stor vid byggnation av Turning Torso 

förlade man materielleveranserna under nattetid. Detta är relativt oproblematiskt när vi 

jämför med Norra Tornen mitt i innerstaden i Stockholm. Där är förutsättningarna betydligt 

mer restriktiva och man behöver utnyttja sig av andra metoder för att få logistiken att 

fungera. Det man har gjort enligt Markus Löf, projektledare för Allegroprojekt under 

byggnationen av Norra tornen som menade att man förlägger all sin materielleverans under 

nattid. Detta ger även positiva effekter som minskad trängsel i trafiken och minimering av 

flaskhalsar under logistikprocessen. Det vill säga att hantverkare inte behöver vänta på att 

materialet skall komma, utan kan direkt påbörja arbetet på morgonen eftersom 

materielleveransen fördes in under nattid. Nackdelen med detta är om man skulle behöva 
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mer material till ett kritiskt moment behöver man ta in det under dagtid. Detta kan resultera 

i att byggnationens effektivitet minskas eller helt enkelt att bygget får stanna till dess att 

materialet har kommit på plats.  

6.6 Vertikal logistik 

Eftersom höghus kännetecknas av dess höjd blir den vertikala logistiken även viktig fråga om 

hur den skall hanteras. Det är många som skall upp högt på en avgränsade yta. Detta är även 

kritiskt avgörande för påverkande av byggnationen. Det som begränsar den vertikala 

logistiken i höghus är i princip två faktorer. Hissens kapacitet och antalet hissar. Samtliga 

nyckelpersoner som vi har intervjuat har även medgett att detta är den största begränsningen 

på hur man utformar sin tidplan. För att förkorta tiden det tar att åka från bottenplan till den 

våning man skall till måste man säkerställa två saker. Fungerar de invändiga hissarna och är 

de tillräckligt säkra för att användas. Detta eftersom de invändiga hissarna är betydligt 

snabbare än de utvändiga bygghissarna. Som ofta har en begränsad vertikal hastighet och 

kapacitet. Desto tidigare man kan använda de invändiga hissarna, desto mer tidsbesparing 

kan man göra.  

En annan åtgärd man kan göra för att effektivisera den vertikala logistiken är att tillsätta 

mellanstationer. Detta när det börjar bli så pass tidskrävande att ta sig hela vägen ner från 

bygget vid en exempelvis rast. Genom att tillsätta mellanstationen med faciliteter som 

toaletter behöver inte hantverkaren ta sig hela vägen ner vid ett toalettbesök. Detta kan spara 

tid ifall man effektiviserar den vertikala logistiken. Eftersom förhållandet mellan tiden att tag 

sig ner till antalet våningar är linjärt har detta stor betydelse vid byggnationen av höga hus. 

Sedan multipliceras även denna tidsåtgång med antalet arbetare som skall ta sig ner/upp och 

på detta sätt kan denna tidsåtgång vara enskilda sekunder till gemensamma minuterar per 

dag. Det är även viktigt att tänka på att byggnationer av höghus oftast är mer komplext än 

traditionellt låga hus eftersom höjden är högre. Detta gör att den totala byggtiden oftast 

sträcker sig under en längre tid. Exempelvis Turning Torso som hade en total byggtid på över 

fyra år. Då kan dessa enskilda sekunder bli till dagar, sett till totala tidsförluster på vertikal 

logistik. 

6.7 Inflyttningslogistik 

 

När höghuset står klart är det dags för hyresgäster att flytta in till huset. Eftersom höghus är 

höga är man även begränsad till att utnyttja de invändiga hissarna för att flytta möbler och 

dylikt till de respektive våningarna. Detta gör att alla inte kan flytta in samtidigt. Eftersom 

det skulle skapa flaskhalsar i inflyttningslogistiken. Istället behöver man etappfördela 

inflyttningsperioden till ett önskat antal etapper. Även alla som vi har intervjuat har använt 

sig av etappfördelade inflyttningsperioder. Utifrån resultatet från figur 7 kan vi se hur en 

lämplig etappfördelning kan göras på ett fiktivt hus med värden från tabell 1. Det vi kan se är 
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hur avgörande hissens hastighet är för inflyttningen, och hur inflyttningen kan effektiviseras 

genom att öka antalet hissar. Det som är viktigt för att få en jämn inflyttningskurva och 

minimera de logistiska flaskhalsarna vid inflyttning är att studera dess förutsättningar och 

göra en etappfördelad inflyttning. Vi kan se att den första etappen omfattar flest våningar. 

Detta för att det tar längre tid allt högre upp man ska. Sedan är det bara att beräkna den 

underliggande arean som skall motsvara de övriga etapperna för att få en jämn fördelning.  

7 SLUTSATSER 

Utifrån intervjuerna kan man dra slutsatsen att det är två kritiska huvudområden man måste 

beakta vid byggnation av höghus. Det första området som beaktas är bygglogistik och dess 

problem vid högt byggande. Det andra är utformningen av byggnaden och de 

byggnadstekniska lösningarna man väljer att implementera.  

Det viktigaste vid utformning av högt byggande i Sverige är brandsäkerheten, eftersom 

brandkraven i Sverige är höga. Det resulterar att man efter våningsplan 16 måste använda sig 

utav analytisk dimensionering. Detta påverkar förstås utformningen av byggnaden och även 

kostnaderna. Därför är det viktigt att under planeringsskedet lägga stor vikt på 

brandsäkerheten. Man måste även tag hänsyn till installationerna vid högt byggande. Detta 

eftersom installationerna har en begränsad kapacitet och inte kan förse byggnaden hela 

vägen. Det gör att man måste använda sig av mellanstationer.  

Vid utformningen av höghus måste beaktning tags för att minimera uppkomsten för virvlar 

och turbulens kring huset. Genom att implementera konstruktionslösningar som att ha en 

mer strömlinjeformad geometri minimerar man effekterna av uppkomsten av virvlar och 

turbulens. Ett gott exempel är Turning Torsos vridna huskropp i Malmö.  

För att effektivisera byggprocessen vid högt byggande skall man använda sig av cyklisk 

byggprocess. Eftersom det redan finns ett exempel på ett av referensobjekten som tillämpat 

denna metod med framgångsrika resultat, där man både sparar pengar och tid. Det har 

resulterat till att andra entreprenader börjat använda sig av denna metod vid byggnation av 

höga byggnader. 

De slutsatser som kan dra av byggnadslogistiken är logistiken innan byggnationen, under 

byggnationen och efter byggnationen. Alla dessa moment påverkas av varandra. För att 

minska risk för försening av tidplanen gäller det att man tillsätter nödvändiga åtgärder som 

behövs. En gemensam faktor på alla referensobjekt är att man har förlagt materielleveransen 

under nattetid. Detta är främsta logistikmetoden som man använder sig av när det gäller 

materielleveransen vid höghus.  Eftersom det succesivt tag längre tid att tag sig upp till 

våningarna ju högre upp man kommer är det särskilt viktigt att beakta den vertikala 

logistiken. Därför är det viktigt att tillsätta lämpliga mellanstationer som innehar toaletter 

och rökrum för hantverkarna. På detta sätt effektiviseras den vertikala logistiken och risken 

för köer minskar.  
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Ett annat viktigt moment är inflyttningslogistiken. Genom intervjuerna som har gjorts har 

man kommit fram till att en etappvisinflyttning är en effektiv metod för att distribuera 

logistiken etappvis. På detta sätt minimerar man flaskhalsar. Det är även viktigt att fördela 

dessa etapper, med hänsyn till hissens kapacitet. Genom resultatet och beräkningar av 

etappfördelningen, kan man illustrera på ett enkelt sätt hur man skall etappfördela. Därefter 

kan man dra slutsatsen att inflyttningsfasen skall delas upp etappvis. Med andra ord att man 

börjar inflyttningen från de lägre våningar. Eftersom dessa kommer stå klart före de 

ovanliggande våningsplanen. En annan stor fördel med detta är att man kan flytta in innan 

hela byggnaden är färdigställd.  

Slutligen skall det tilläggas att samtliga intervjupersoner har påpekat att erfarenheten av att 

bygga höga hus är bristfällig i Sverige. Därför måste denna aspekt tags i beaktning vid 

byggandet av höghus. 

 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Genom att det finns ett fåtal höghus i Sverige är kunskapen relativt begränsad kring dessa 

konstruktioner i jämförelse med andra länder där denna fråga är mer vidareutvecklad, och 

där framgångarna kring denna fråga är betydligt större. Under senaste årtiondet har 

utvecklingen av nya höghus varit på frammarsch. Vi vill bygga allt högre och mer komplext, 

se tillexempel Karlatornet i Göteborg som skall bli Nordens högsta byggnad (Serneke, u.d). 

Därför krävs det mer kunskap inom detta område.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  

8.1 Intervjufrågor till Martin Thelin 

• Största skillnaden mellan när man bygger högt och lågt. 

• De största byggnadstekniska problemen vid högt byggande. 

• Vilka är de största kostnaderna när man har konstruerat en hög byggnad och vilka utmaningar 

stöter man på. 

• Hur utformar ni installationerna på The Point. 

• Vad begränsade bygghöjden för The Point. 

• Vilka var de bygglogistiska problemen. 

• Hur hanterade ni inflytningslogistiken. 

• Finns det något du hade kunnat ändrat i efteråt för att spara mer pengar. 

8.2 Intervjufrågor till Ulf Johansson 

• Vilka är de största utmaningarna när man bygger högt i jämförelse med lågt byggande. 

• Sparar man pengar och tid vid arbete på nattetid och löser detta de logistiska problemen. 

• När ni möttes av svårigheter hur gjorde ni för att klara av dessa på bästa sätt. 

• Vilka är de största kostnaderna generellt när man bygger högt. 

• När börjar det bli komplext och dyrt, vid vilken våning. 

• Hur skulle du göra om du fick bygga ett oändligt högt hus. 

• Vilka logistiska problem stöter man på vid högt byggande. 

• Brandtekniska egenskaper vid byggande av höga hus. 

• Är det något nu i efterhand som du skulle vilja ändra på för att det skall bli effektivare. 

• Inflyttningsfrågan, hur löste ni den på Gothia East Tower. 

8.3 Intervjufrågor till Joakim Flagstad 

• Största skillnaden i att bygga högt och lågt, vad tycker du sticker ut i mängden. 

• Hur har ni löst ventilationen i det höga huset. 

• Hur blir det med kranarna, brukar det bli problem ju högre upp ni kommer. 

• Vilka är de största kostnaderna när man bygger högt, det vill säga skillnaden att bygga högt 

och lågt. 

• När tycker du de blir lite komplext och dyrt vid vilken våning. 

• Vilka logistiska problem har ni stött på under byggandet av höga husen och hur gjorde ni det 

med inflyttningen. 
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• Om du fick göra något annorlunda för att spara mer pengar från förgående höga byggnader 

vad hade du gjort annorlunda i så fall. 

• Hur tar ni höjd för kostnaderna när ni bygger högt och vad bör man tänka på för att inte 

förlora pengar. 

8.4 Intervjufrågor till Marcus Löf 

• Problematiken vid högt byggande. 

• Hur löser ni logistikfrågan. De flesta flyttar in materialet på nätterna, hur gör ni. 

• Vad var utmanande med bygglogistiken för Norra Tornen. 

• När ni kör på nätterna, hur delar ni in det i skiften. 

• Om du får utvärdera cyklisk byggprocess, vad tycker du. 

• Hur löser ni det med att det tar längre tid för hissen ju högre upp man kommer. 

• Vad är de största kostnaderna när man bygger högt. 

• Hur har ni hanterat brandsäkerheten under byggnationen. 

• Hur hanterar ni inflyttningslogistiken. 

• Hur gör ni med bortforsling av deponi 

• Om du fick bygga hur högt du ville, hur skulle du tänka 

• Är det lönsamt att ha bedrivit den logistikplan ni har. 

 

8.5 Intervjufrågor till Jörgen Pålsson 

• vad är största skillnaden när man bygger högt och lågt och vilka utmaningar stöter man på. 

• Hur har man löst de brandtekniska kraven i Turning Torso. 

• Hur kommer detta sig. 

• Hur fungerar Turning torso vid en eventuell brand. 

• Vad är de största byggnadstekniska problemen när man bygger högt. 

• Hur löser man då dessa logistikproblemen om man skulle vilja bygga centralt? 

• Vilka är de största kostnaderna när man bygger högt. 

• När börjar det bli riktigt dyrt och komplext, vid vilken våning. 

• Hur hanterade ni inflyttningen på Turning Torso. 
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