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STABILISERING AV
FLERFAMILJSHUS BYGGDA
AV VOLYMELEMENT

SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att öka 
kunskapen om horisontalstabilisering 
av högre byggnader med prefabrice-
rade  träbaserade volymelement. Målet 
är att skapa en beräkningsmodell som 
kan användas för att kontrollera hori-
sontalstabiliteten hos flervåningshus 
som är byggda av volymelement.  

Examensarbetet ska utföras i samarbe-
te med BoKlok och beräkningsmodel-
len ska kunna användas för att prova 
nya konfigurationer av deras byggsys-
tem, exempelvis variationer av antalet 
volymelement på höjden och bredden 
av en byggnad. Visionen är att man i 
framtiden ska kunna implementera fler 
variabler i modellen för att kunna an-
vända den som ett verktyg i produktut-
vecklingen.  
 
METOD
Examensarbetesprocessen kommer att 
inledas med en litteraturstudie om di-
mensioneringsmetoder för horisontal-
stabilisering. Dessutom genomförs en 
undersökning om hur volymelement 
dimensioneras och används av BoKlok 
idag. Därefter kommer beräkningsmo-
deller för volymelementen tas fram med 
finita elementmetoden. Modelleringen 
kommer att utföras i FEM-programmet 
Abaqus, men även i StruSoft för att se-
nare kunna användas av BoKlok. För att 
kontrollera resultaten och ge indata till 
beräkningsmodellerna kommer även 
praktiska provningar utföras på fram-
tagna förbindningar mellan volymele-
ment.

 
BAKGRUND 
BoKlok använder sig av fabrikstillver-
kade volymelement med en bärande 
trästomme i sina projekt. Den indu-
striella tillverkningsmetoden är inte 
bara tids- och kostnadseffektiv, utan 
förbättrar även arbetsmiljön och fukt-
säkerheten under byggskedet jämfört 
med traditionella metoder. Metoderna 
som används är väl utvecklade för att 
effektivisera projekteringen, men det 
återstår fortfarande utmaningar gäl-
lande horisontalstabiliseringen av vo-
lymelementen. 

De metoder som idag används av BoK-
lok för att kontrollera horisontalstabili-
teten hos flervånings-byggnader av vo-
lymelement är samma som används för 
traditionella flervåningsbyggnader. Det 
innebär att man undersöker tvådimen-
sionella kraftspel för det ”värsta fallet” 
av en konfiguration av volymelement 
(dvs. den högsta och smalaste bygg-
naden). Nya konfigurationer av volym-
element måste alltså detaljprojekteras, 
vilket är mycket tidskrävande och inef-
fektivt. Eftersom volymelementen kan 
ses som tredimensionella ”lådor” ökar 
deras styvhet jämfört med traditionella 
byggnader, men det saknas en metod 
för att enkelt och virtuellt kunna prova 
nya konfigurationer av volymelement 
och samtidigt utnyttja denna ökade 
styvhet. 
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