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HORISONTELL STYVHET HOS
HÖGA TRÄKONSTRUKTIONER 
Inverkan av placering och utformning 
av horisontalstabiliserande delar

 
BAKGRUND 
Att använda trä som stommaterial i 
höga hus har blivit allt mer populärt 
och förväntningarna är att det kom-
mer bli ännu mer efterfrågat inom en 
snar framtid. En av de största skillna-
derna mellan träbyggnader och exem-
pelvis betongbyggnader är att betong 
är styvare och tyngre än trä. Detta gör 
att höga träbyggnader svänger lättare 
än vad betongbyggnader med samma 
höjd gör, vilket leder till att komfort-
kraven blir svårare att uppnå. En av 
de aspekter som påverkar byggnadens 
svängningsegenskaper är styvheten. 
Problemen orsakas också av att trä-
byggnader är mycket lättare i jämförel-
se med stål- och betongbyggnader. Att 
trä är lättare har dock väldigt många 
andra fördelar som göra att det ändå 
är väldigt attraktivt att bygga med.

SYFTE
Syftet med detta arbete är att under-
söka hur konstruktionens styvhet på-

verkas av utformning och placering 
av stabiliserande enheter. Fokus ligger 
främst på konstruktioner i KL-trä och 
pelar-balksystem i trä men även hybrid-
konstruktioner av trä med exempelvis 
hisschakt av betong undersöks.

METOD
Ett referenshus kommer att användas 
i studien. Med utgångspunkt från re-
ferenshuset kommer stommen och de 
stabiliserande elementen att varieras 
med olika material för att undersöka 
hur det påverkar konstruktionens styv-
het och laster till grunden. Byggnadens 
stabiliserande enheter  kommer även 
att placeras på olika lägen i huset för 
att undersöka hur detta påverkar kon-
struktionen. Utöver beräkningar och 
modeller kommer en litteraturstudie 
utföras om hur träets styvhetsegenska-
per påverkar stomstabiliseringen med 
hänsyn till komforten i höghus tillver-
kade av trä.
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