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ABSTRACT 
 

Technical effect of high-rise buildings 

 

Bachelor’s Thesis in Bachelor of Science Programme Constructional Engineering 

AFAGH NOURBAKHSH, JOAKIM MATILAINEN 

KTH, School of Architecture and the Built Environment, ABE 

Division of Bachelor Constructional Engineering 

Royal Institute of Technology 

 
 
In many parts of Sweden there is a housing shortage, especially in the big cities. Many today 
choose to leave the countryside and move closer to the city. Housing waiting lists are 
growing for those rental units available, and with a constant demand for smaller 
condominiums the market prices rise to the skies. The current new built constructions of 
multi-family housing cannot constrain the population growth in Stockholm and with an 
already limited land surface; the question arises why we do not build high-rise buildings that 
can accommodate more housing. 
 
The study analyzed the difference between high- and low-rise buildings and discussed why 
Sweden usually limits the new built apartment buildings to eight stories. Can the high-rise 
constructions reduce pressure on the housing market on a larger scale than the low 
constructions has done today? Are the technical problems in the design of fire safety or is it 
the area's density that is too high? We know that external factors are affecting tall buildings 
to a much greater extent, and can be the basis for further complications. These are some 
areas covered in the study. 
 
To build a high-rise building is not only more complicated from a construction point of view 
but also considerably more expensive. This is an important factor when selling the 
properties. Today there is currently a high demand to live in apartments located on higher 
floors that possess a beautiful view and with good location. We can see that the interest is 
greater than the cost among the stakeholders and that the construction of high-rise buildings 
can positively benefit society and the housing market. 
 
  

https://www.kth.se/en/om/organisation/skolor/skolan-for-arkitektur-och-samhallsbyggnad-abe-1.3849
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SAMMANFATTNING 
 

Byggtekniska effekter av höga hus 

 

Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design 

AFAGH NOURBAKHSH OCH JOAKIM MATILAINEN 

KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, ABE 

Avdelning för Byggteknik och Design 

Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
I många delar av Sverige råder det bostadsbrist, framför allt i storstäderna. Många väljer idag 
att lämna landsbygden och flytta närmare staden. Bostadsköerna växer för dem hyresrätter 
som finns och med en konstant efterfrågan på mindre bostadsrätter stiger marknadspriserna 
till skyarna. Den nuvarande nyproduktionen av flerbostadshus hänger inte med 
befolkningsökningen i Stockholm och med en redan begränsad markyta, väcks frågan varför 
det inte byggs högre byggnader som rymmer fler bostäder. 
 
I den här studien analyseras skillnaden mellan hög- respektive låghus och vad det beror på 
att vi i Sverige oftast begränsar nyproducerade flerbostadshus till åtta våningar. Kan 
höghusbyggandet minska trycket på bostadsmarknaden i större skala än vad som görs idag? 
Ligger den byggtekniska problematiken i utformningen av brandsäkerheten eller blir 
områdets täthet för hög? Vi vet att de yttre faktorerna påverkar en hög byggnad i mycket 
större utsträckning och kan ligga till grund för en del av komplikationerna. Detta är några 
områden som berörs i studien. 
 
Att bygga ett höghus är inte bara mer komplicerat ur byggnations synpunkt utan även 
betydligt mer kostsamt. Detta utgör en viktig faktor vid försäljning av bostäderna. Idag finns 
en stor efterfrågan på att bo högt upp med bra läge och utsikt. I och med det ser vi att 
byggnationen av höghus kan gynna samhället och bostadsmarknaden positivt. 
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FÖRORD 
 
Idén bakom studien kom ursprungligen av vårt intresse för höga hus. Denna utvecklades 
sedan med Skanska, till att studera de tekniska effekter som uppstår vid byggnationen av 
höghus jämfört med låghus. Studien har varit ett samarbete med Skanska och KTHs 
avdelning Byggteknik och design. 
 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits av Afagh Nourbakhsh och 
Joakim Matilainen under höstterminen 2015. Vi vill tacka vår handledare Magnus Öhman och 
dem ingenjörer på Skanska som har hjälpt oss med intervjuer under vår arbetsprocess. 
Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på KTH, Sven Dahlström, biträdande 
handledare Magnus Helgesson och examinator Per Roald för de synpunkter och hjälp som 
funnits under utförandet av examensarbetet.  
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NOMENKLATUR 
  
Atemp 
Användbar golvarea som värms till över 10°C 
 
BBR  
Boverketsbyggregler 
 
 Br0, Br1, Br2, Br3  
Obligatoriska byggnadsklasser utifrån skyddsbehovet.  
 
BOA  
Bostadsarea, den yta i bostads som är användbar för boende 
 
EI² 60-C  
Brandklassad dörr med, integritet och isolerande i 60 minuter, (-C) med automatisk 
dörrstängare   
 
kWh 
Kilowatt timmar 
 
LOA  
Lokalarea, gemensamma användbara utrymmen  
 
MEV  
Mekaniska-, Elektriska- och VVS-system  
 
m/s 
Meter per sekund 
 
P-tal 
Mått på antal parkeringsplatser per lägenhet 

Transversella  
Är mekaniska vågrörelser där punkternas svängningsriktning är vinkelrät mot 
utbredningsriktningen.  

 
Tr1, Tr2  
Trapphusklasser utformade efter krav på brandsäkra trapphus  
 
Vmax  
Maxvärde för medelhastigheten för vind 
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1 INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund  
 
Höghusbyggande i Sverige börjar bli allt mer aktuellt. På grund av den bostadsbrist som 
råder kan höghusbyggandet vara ett försök till att på olika sätt minska problematiken i 
samhället. Platsbrist råder i dessa stora städer, Stockholm, Malmö och Göteborg eftersom 
dem lockar flest invånare och där möjligheterna till arbeten och utbildning är störst. Fler 
människor bosätter sig i stadskärnan och behovet av bil minskar vilket leder till en mer 
miljövänlig och hållbar stad. 

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka varför vi i Sverige inte bygger fler höga 
bostadshus. Vidare ämnar studien att ta reda på den tekniska svårigheten som kan uppstå 
vid byggnationen av ett höghus. Vad för effekter gällande de tekniska parametrarna 
påverkas beroende på antal våningar samt vilka hinder finns det för att bygga höga hus. 
Komplikationer och möjligheter kommer att redovisas under rapportens gång.  

1.3 Frågeställningar  
 
En teknisk och analytisk undersökning kommer att behandlas i denna studie om 
höghusbyggande är en lösning i Sverige eller inte. Nedannämnda frågeställningar ska 
besvaras under arbetet:  
• Vilka avgörande faktorer påverkas höghus byggande av?  
• Hur ser byggnadskostnader och kostnadsfördelningen ut?  
• Hur löser man problemen med hiss när byggnaden blir riktigt högt? 
• Hur ser det ut när det gäller täthet inom det området?  
• Kan höghus bostadssituationen påverkas positivt av att bygga?  

1.4 Avgränsningar  
 
Denna studie har valts att begränsas till den byggtekniska aspekten då det gäller bebyggelse 
av höga hus. Vid benämningen höga hus riktar vi in oss på hus med åtta våningar och uppåt. 
Vidare avgränsas också verksamheten till endast boendeform. Självklart är det andra 
aspekter som påverkas, men på grund av tidsramen och ett brett område skall studien 
endast handla om det tekniska samt lite översiktligt om den ekonomiska aspekten. Andra 
aspekter kommer finnas med i studien men inte djupanalyserade.  

1.5 Arbetsmetodik  
 
För att kunna få en bred och klar bild på svårigheter med att bygga höghus tar vi hjälp via 
litteraturstudier. Intervjuer med olika företag och personer kommer också att anordnas för att 
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få ytterligare kunskaper. Intervjuerna kommer att anordnas hos ingenjörer för att kunna få 
deras bild och kunskap om det givna området. 
 

  



 3 

2 HISTORIA OCH BOSTADSUTVECKLING 

2.1 Höghus och låghus 
 
Sedan slutet av 1800-talet när industrialiseringen bröt ut, har bostadsförutsättningarna 
ändrats avsevärt.  Människor flyttade in till staden för att få arbete och med för få bostäder, 
blev de väldigt trångbebott i Sveriges storstäder. På grund av att arbetarna inte hade råd 
med hyra för större och rymligare, var deras lägenheter små och trånga. Ett rum och kök vad 
var dem hade råd med och därför var mycket av bebyggelsen småskalig. År 1930 
introducerades funktionalismen i Sverige. Nu ändrades synen på hur bostäderna skulle 
utvecklas, där fokus låg på en funktionell, praktisk och hälsosam bostad. Bostadsbristen 
förblev dock ett problem under 40- och 50-talet men med miljonprogrammets intåg 1965, 
byggdes den trångbebodda staden bort. Målet var att bygga 100 000 bostäder varje år i tio 
år, alltså en miljon bostäder på tio år, där av namnet miljonprogrammet. Hur många som 
egentligen byggdes kan vara svårt att veta men enligt Boverket byggdes 1 005 578 bostäder 
[1]. Tanken att använda sig av en blandad bebyggelse fungerade till viss utsträckning men 
det var lamellhus om tre våningar som var den absolut vanligaste hustypen under 
miljonprogrammet, som syns i diagrammet nedan. 
 
 

 
Figur 1. [1] 

De höghusområden som skulle utgöra en tredjedel av miljonprogrammets bebyggelse består 
i själva verket inte alls den mängden bostäder som planerat. Höghusområdena är också i 
väldigt stor utsträckning begränsade till åtta våningar även om det i vissa fall byggdes 
enstaka byggnader över det.  
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Efter miljonprogrammets satsning var bostadsmarknaden stimulerad, det rådde till och med 
ett överskott i slutet av 70-talet. Dock fick delar av miljonprogrammets bostäder dåligt rykte, 
där det stämplades som undermåliga. Produktionen av nya bostäder gick ned kraftigt efter 
detta och samtidigt har många av miljonprogrammets bostäder behövt renoveras vilket lett till 
att bostadsbristen succesivt ökat med åren till vad den är idag. 
 
Höghus har inte funnits i Sverige före 1940-talet då ett höghusområde i Göteborg [2] 
byggdes. Efter det har höghus förekommit men inte utgjort någon större del av de 
nyproducerade flerbostadshusen. Det var istället USA som i slutet av 1800-talet stod för det 
första skyskraporna, detta berodde på att hissen hade uppfunnits och stål med tillräcklig 
hållfasthet för högre byggnader tagits fram i samband med att innerstäderna hade blivit 
stora. Lösningen framstod som bättre att bygga på höjden än att bygga lågt och i periferin. 
Home Insurance Building som är 42 meter hög (tio våningar), byggdes år 1885 i Chicago och 
räknas idag som världens första skyskrapa, den revs dock ner år 1931. Den äldsta bevarade 
skyskrapan är Reliance Building, byggd 1890-94 också i Chicago [3].  
 

 
Figur 2. Världens första skyskrapa, Home Insurance Company Building [4] 

 

2.2 Definitionen Skyskrapa  
 
Det är väldigt lätt att missförstå ordet höghus och dess definition men historiskt syftar ordet 
skyskrapa på att byggnaden är så pass hög att den “skrapar vid skyn”. Exakt hur hög en 
skyskrapa ska vara är inget som är överenskommet, det brukar dock sägas att huset som 
kallas skyskrapa ska vara märkbart högt i jämförelse med andra hus i omgivningen. Detta 
innebär då att i en lågbyggd stad krävs det inte lika höga hus för att dem ska kallas 
skyskrapor som i en storstad, till exempel Hong Kong där höghus är betydligt mer 
förekommande. Dock finns en definition för vilka hus som ska kallas skyskrapor och detta är 
enligt Emporis Standards, hus som är över 100 meter höga [2].  
 



 5 

Torn som till exempel Eiffeltornet och byggnadsverk som radiomaster räknas inte som 
skyskrapor eftersom ett kriterium för att begreppet skyskrapa ska tillämpas är att det ska gå 
att vistas i byggnaden. Därför är byggnader som ovan nämnda exempel uteslutet för att 
definieras som skyskrapor nämnvärt är att alla skyskrapor är höghus enligt Emporis 
Standards definition av ett hus som är mer än 35 meter högt eller har minst tolv våningar [5].  
 

2.3 Byggnadshöjd  
 
Det finns en viss prestige i världen att bygga höga hus och framför allt att som land inneha 
rekordet på världens högsta byggnad. Det utgör inte bara ett landmärke utan symboliserar 
även kunskap och ingenjörskonst. Det finns därför flera metoder för att kunna mäta 
byggnadshöjden, dessa metoder är beroende av vad som definieras som byggnadens 
högsta punkt. Nedan kommer det redovisas vilka faktorer som påverkar dem olika 
metoderna [6].  
 
1. Från marknivå till den högsta arkitektoniska punkten av byggnaden:  
Här mäts höjden från den lägsta nivån som en fotgängare kan ta sig in i byggnaden från 
utomhusmiljön fram till den arkitektoniska nivån av byggnaden. Dock räknas inte antenner, 
flaggstänger, skyltar eller andra funktionella tekniska utrustningar in i höjden. 
  

 

Figur 3. Världens 10 högsta byggnader, december 2015 [6] 

2. Från marknivå till den högsbebodda våningen: 
Höjden mäts från den lägsta betydande utomhus nivå där fotgängare kan ta sig in i 
byggnaden till den högsta ockuperade (bebodda) våningen i byggnaden.  
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Figur 4. Världens 10 högsta byggnader, december 2015 [6] 

3. Från marknivå till byggnadens absolut högsta punkt:  
Här mäts höjden fortfarande från den lägsta utomhusnivå där fotgängare tar sig in i 
byggnaden till den högsta punkten i byggnaden, oavsett vad den har för material eller 
funktion (det vill säga inklusive antenner, tekniska utrustningar med mera) [6].  

 

Figur 5. Världens 10 högsta byggnader, december 2015 [6] 
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3 RIKSINTRESSET  
 

3.1 Kommunernas perspektiv  
 
Riksintresset reglerades i lagen år 1987 då man lät staten ha möjlighet att skydda och värna 
om extra värdefulla intressen av nationell betydelse och ansvaret för den fysiska planeringen 
lämnades över till kommunerna. Enligt Riksrevisionen ska bestämmelserna om riksintressen 
liksom resten av bestämmelserna i miljöbalken bidra till en god hushållning av mark och 
vatten i samhällsplaneringen. Riksintressena kan skilja sig beroende på vad för värde det är 
av, exempelvis kan kulturmiljövården handla om att värna om sjöar eller en unik historisk 
bebyggelse medan andra intressen handlar om exploateringskaraktär, som  
riksintresset för vägar och industriell produktion där områden tas i anspråk för kommande 
exploatering [7]. 
 
I Stockholms län finns det 131 riksintressen för kulturmiljövården. Dessa innefattar allt från 
olika miljöer till aktiviteter till historiska epoker. Stockholm med sin närhet till den politiska 
makt och intensiva handel utgör därför ett samlat riksintresse i egenskap av politiskt, 
kulturellt och administrativt centrum sedan medeltiden. I och med det har man utgått från en 
grundregel, att “den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets byggda stadslandskap utgör 
grunden för innerstadens stadsbild och silhuett”.  
 
Detta har medfört vissa svårigheter att kunna bygga nytt i Stockholms innerstad och framför 
allt höga hus [8].  
 
Enligt Riksrevisionens kommunenkät har 86 procent av de kommunerna som velat bygga 
nya bostäder eller planerat för att bygga nya bostäder under de senaste tre åren behövt ta 
hänsyn till riksintresset. Dock finns det ingen undersökning som påvisar att riksintresset 
stoppar bostadsbyggandet. År 2010 prövades åtta detaljplaner av Länsstyrelsen på grund av 
risk för påtaglig skada på riksintresset. Att Länsstyrelsen prövar så få detaljplaner kan tyda 
att kommunerna anpassar sig efter länsstyrelsen krav i ett tidigare skede i planprocessen 
men det kan också betyda att myndigheterna inte alltid utnyttjar alla sina befogenheter att 
vidta vidare åtgärder [7]. 
 

3.2 Bostadsbrist idag 
 
Den bostadsbrist som det råddes bot på under 70-talet är nu ett faktum igen i många delar 
av Sverige. Sedan 1992 meddelade 22 kommuner att dem hade dåligt med bostäder och 
detta har ökat med tiden och år 2000 hade det redan skett en fördubbling.  År 2013 var det 
hela 126 av 290 kommuner som uppgav att dem hade bostadsbrist. I dessa 126 kommuner 
bor ca 66 % av befolkningen, mycket beroende av den urbaniseringstrend som pågår där allt 
fler människor väljer att lämna landsbygden och flytta till de större städerna. Detta medför att 
det blir svårt att få tag på en bostad i städerna. Under de senaste 40 åren har 
förortskommunerna ökat sin befolkning med ca 70 % och storstäderna med ca 11 %. 
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Samtidigt under samma period har glesbygdens befolkningsmängd minskat med ca 20 % 
enligt Boverket. Boverket har gjort beräkningar i Stockholms län och uppskattar ett 
underskott på ca 28 000 - 51 000 bostäder. Stockholms stad är en av de städer som växer 
mest i hela Europa och år 2011 växte dem med ca 55 % och stod för omkring en tredjedel av 
landets totala bruttonationalprodukt [9]. 
 
Stockholm stads svar på underskottet är att bygga 100 000 nya bostäder innan år 2030 men 
enligt Statistiska centralbyråns prognoser över befolkningsmängden, kommer Stockholms 
län öka med en miljon invånare och då nå en totalbefolkning på tre miljoner strax efter år 
2040. Utifrån den prognosen skulle Stockholm behöva fördubbla det kommande 
bostadsbyggandet [9]. 

 
Brist 43 % 

Balans 42 % 

Överskott 13 % 

Uppgift saknas 1 % 
Figur 6. Kommunernas bedömningar över läget på bostadsmarknaden totalt sett i kommunen år 2013 [10] 
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Detta gör att utvecklingen av storstaden blir ett effektivt verktyg till att motverka de miljöhot 
och de klimatförändringar som stundar och som i sin tur ger en god levnadsmiljö åt 
befolkningen. 
 
Regeringen kom 2009 med en ny proposition 2009/10:155, Svenska miljömål - för ett 
effektivare miljöarbete. Där beskrivs olika insatser som gör det möjligt att nå de önskade 
miljömålen. Bland annat att städer, tätorter och annan bebyggd yta skall ha en god och 
hälsosam omgivning som bidrar till god miljö på både regional och globalnivå. Byggnader 
skall utformas på ett sådant sätt att utnyttjandet av mark, vatten och andra resurser främjas 
[11]. 
 
Detta gör det till en utmaning att bygga nyproduktion och väldigt intressant att se hur 
eventuella höghus skulle påverka miljömålen och stadsbilden i innerstaden och i 
förortskommunerna [7].  
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4 EKONOMISKA ASPEKTER  

4.1 Byggnadskostnader  
 
Produktionskostnaden står för den totala kostnaden för hela bostadsprojektet alltså ingår 
byggkostnad, markkostnad, vinst eller förlust. Detta motsvarar försäljningspriset för objektet. 
försäljningspriset baseras utifrån anbud, kontraktssummor eller beräkningar byggherren 
gjort. 
 
Den genomsnittliga produktionskostnaden år 2014 för att bygga ett flerbostadshus i Sverige 
uppgick till ca 37 808 kronor per kvadratmeter. Produktionskostnaden var högst i Stockholm 
med ca 43 793 kr/m² och lägst i södra Sverige med ca 26 895 kr/m². I Sverige är det även 
stor ekonomisk skillnad på om det är bostadsrätter eller hyresrätter som produceras. Då det 
är betydligt dyrare att producera bostadsrätter. Enligt Statistiska centralbyrån 2015-12-02 Nr 
2015:532 är det 48 % dyrare att producera bostadsrätter jämfört med hyresrätter. 
Produktionskostnaden uppgick till ca 42 695 kr/m² lägenhetsarea för ett hus upplåtna med 
bostadsrätter och ca 28 827 kr/m² för hus upplåtna med hyresrätter. Högre markkostnad är 
en del av förklaringen. Det genomsnittliga markpriset år 2014 ser ut som det gjort tidigare år i 
Sverige. Markkostnaden för bostadsrätter var ca 9 894 kr/m² lägenhetsarea och för 
hyresrätter endast ca 3 334 kr/m² lägenhetsarea. [12] [13].   
 
Att producera ett höghus är generellt sett dyrare då mer komplicerade 
installationskomponenter måste användas och utrymme för dessa måste produceras. Ett 
höghus kräver även mer material endast för att styvheten i konstruktionen ska vara godkänd 
mer om detta i avsnitt 4.2. Detta syns för intressenterna på priset vid försäljning av 
bostäderna. I ett låghus upp till åtta våningar producerat av JM AB skiljer det ca 2 000 kr/m² 
för en tvårumslägenhet för varje våning högre upp i byggnaden man kommer. I Kista Torn 
som är ett 35 våningar högt flerbostadshus skiljer sig priserna betydligt mer. En bostad 
belägen långt ner i byggnaden kostar mellan 20 000 – 23 000 kr/m² medan en bostad högst 
upp kostar ca 55 000 kr/m².  Till viss del påverkas även priset av efterfrågan på 
bostadsmarknaden och skulle efterfrågan på bostäder i höga hus gå ned betyder det att 
lönsamheten inte skulle finnas kvar. Intresset för att få bo i en ikonisk byggnad som oftast 
kännetecknar höghus är stort och ser inte ut att försvinna [14]. 

4.2 Konstruktionskostnad av höghus  
 
Höga hus är betydligt mer mottagliga för vindlaster än låga hus och för att motstå dessa 
laster krävs ytterligare konstruktionsmaterial än det som behövs för endast höjdtillägget. Det 
vill säga att den kostnad som associeras med den tillsatta mängden material som krävs för 
att åstadkomma önskad styvhet är vanligtvis bidraget för höjden. På grund av sådan struktur 
uppskattas kostnaden för konstruktionen utgöra ca 30 % av den totala byggkostnaden. Den 
tillkommande kostnaden för konstruktionens styvhet är dock inget som i nuläget gör det 
oekonomiskt att producera höghus [15]. 
 



 11 

 
Figur 7. Generell konstruktionskostnad för höghus [16] 

 
En sådan struktur i kombination med en karaktäristisk hög byggnad kräver att den 
strukturella designen tas upp tidigt i projekteringsskedet. I modern tid har utvecklingen av 
höga byggnader varit en produkt av ett bra samarbete mellan arkitekt och konstruktör. Det 
finns fler exemplar på höga byggnader där det syns att samarbetet varit lyckat. På 1980-talet 
upplevades en ny trend med designen på höga byggnader då man medvetet sökte icke 
ortogonala former och detta berodde främst på strävan efter att bygga en så ikonisk byggnad 
som möjligt. Nedan följer två exempel på utvecklingen av designen [16]. 
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4.3 Ortogonal design  
 
Ett exempel på moderna skyskrapor är Willis Tower som består av 110 våningar och 
byggdes år 1974. Denna byggnad består av nio lika stora kvadratiska pelare som utgör 
bottenplattan av bygganden. Dessa pelare skärs sedan av på olika höjder som skapar 
designen på byggnaden. Pelarnas olika nivåer bidrar till minskad golvyta som var nödvändig 
för funktionskraven då mindre utrymme behövs när byggnaden ökar i höjd. Samtidigt minskar 
mängden yta som påverkas av den påfrestande vindlast som finns på hög höjd [17] [18] [19].  
 

 
Figur 8. Willis Tower [20] 
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4.4 Icke ortogonal design  
 
Ett exempel på en byggnad med icke ortogonal form är den 150 våningar höga Chicago 
Spire som började byggas år 2007 men på grund av finansiella problem har bygget stått still 
sedan år 2008. Byggnaden är ritad av Santiago Calatrava och är en smal byggnad som 
skruvar sig upp mot toppen. Våningsplanen består av sju hörnpunkter med konkava sidor 
som hjälper till att skapa en mer dramatisk form. Varje våning roterar 2,4º vilket får 
byggnaden att ha roterat 360º högst upp. Konstruktionen består av en betongkärna och tolv 
skjuvningsväggar som lutar lätt inåt, detta gör att Chicago Spire är en av de byggnaderna där 
exteriören är helt oberoende av konstruktionen [19]. 
 

 
Figur 9. Chicago Spire och dess tvärsnitt [21] 
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5 UTMANINGAR MED HÖGHUS  
 
Att bygga höga hus medför stora utmaningar på nästan alla plan. En byggnad som passerar 
16 våningar ställer mycket högre krav på brandsäkerhet, installationer och yttre 
påfrestningar. En hög byggnad kräver bra lösningar på bärande konstruktioner, där placering 
av driftkärnan spelar en viktig roll. Sveriges klimat och bristen på sol stora delar av året 
påverkar hur ett höghus ska placeras för att ljusinsläppet ska maximeras. I detta avsnitt 
behandlas många utmaningar med höga hus. 
 

5.1 Driftkärna i byggnader 
 
Alla byggnader med minst tre våningar behöver utrymme för vertikala kommunikations- och 
driftsystem. Dessa tar även upp plats i byggnadens primära ytor. I och med det samlas alla 
system inom samma område för att optimera ytan. Detta kallas driftkärna. I driftkärnan ingår 
funktioner som trapphus, hiss- och ventilationsschakt men även installationer för VVS, tele 
och elektriska komponenter. För att underlätta rördragningen i bostäderna placeras oftast 
toaletter och andra städutrymmen inom driftkärnan. På grund av att driftkärnan har bärande 
och stabiliserande enheter används den som konstruktionssystem för byggnadens 
totalstabilitet. I höghus finns det tre-fyra placeringar för driftkärnan, nedan följer en figur på 
dessa [22]. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 10. Olika placeringar av driftkärnan. Upprättare okänd 
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De olika placeringarna av driftkärnan kan vara lämpliga ur olika perspektiv, därför finns det 
egentligen inget att föredra. Fördelar med en sidokärna är att den maximerar användbar yta 
och tillåter mer frihet vid inredning av våningsplanen. Beställaren förespråkar därför detta 
alternativ. Nackdelar är då att utnyttjandet av den bärande konstruktion som driftkärnan 
medför inte används i samma utsträckning och ytterligare hänsyn måste tas mot 
transversella laster. Det karaktäristiska Hearst Tower i New York är ett bra exempel på detta. 
Ursprungligen var planerna att den skulle bestå av en ramverkskonstruktion men efter att 
beställaren velat ha en sidokärna då det lämpade sig bättre för verksamheten i byggnaden, 
behövdes konstruktionen göras styvare. Då bestämdes att använda en extern 
fackverkskonstruktion mitt emot sidan med sidokärnan för att motstå de transversella laster 
som uppstår. Sedan tillämpades fackverkskonstruktion runt om hela byggnaden och det är 
vad som syns idag [23]. 

 
Figur 11. Hearst Tower [24] 

En central driftkärna är absolut att föredra ur ett konstruktionsmässigt perspektiv. Det gör att 
byggnadens symmetri kan utnyttjas på ett positivt sätt, vilket det finns många bra exempel på 
runt om i världen. Driftkärnan kommer att behöva kylas ned och med en sidokärna eller en 
delad kärna kan driftkärnan fungera som en temperaturutjämnare över dygnet där betongen 
kyls ned nattetid och agerar kylningsbuffert en tid in på dagen. Detta bidrar till att 
kylningsbehovet minskar och positiva energimässiga effekter kan utnyttjas. Tillämpas en 
sido- eller delad kärna kan även ett naturligt ventilationsflöde ske som minskar behovet av 
mekanisk ventilation.  

 
I höga hus ställs hårda krav på säkerheten, vilket begränsar kärnans placering. Det är 
framför allt säkerheten vid brand och utrymningsmöjligheterna som står för begränsningarna. 
Utrymningsvägar förekommer ofta i form av trapphus och avståndet mellan driftkärnan och 
trapphusen måste vara av de minimikrav som specificeras [25].  
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5.2 Hissutformning  
 
Ett väl fungerande hissystem är av stor vikt, hissen måste dimensioneras korrekt så att den 
har tillräcklig kapacitet för kommande användare. Ett undermåligt system där hissen tar för 
långtid skapar irritation och vid en hög byggnad kommer inte trapporna vara ett alternativ. Är 
det dessutom rusningstid kommer väntetiden att förlängas och vid samåkning ökar stoppen 
vilket också kommer ge en längre färdtid. Dessa aspekter måste noga beräknas och förutses 
i projekteringsskedet då det inte är möjligt att installera fler hissystem i efterhand, det går 
endast att utföra optimeringar av styrsystem för att få till en eventuell förbättring eftersom 
hisschakten skapar hål i alla bjälklag och hissväggar fungerar som börjande väggar är det 
viktigt att det blir rätt från början och utgör en avgörande faktor vid utformningen av 
byggnadens stomsystem [26].  

 
För att se hur väl ett hissystem fungerar är att titta på intervallmedeltiden, som definieras 
som den genomsnittliga tiden mellan två hissturer i huvudentrén under morgonrusning. Den 
upplevda standarden är dock individuell och påverkas av fler andra faktorer, bland annat den 
miljön som i vilken väntetiden sker. Till exempel, i en trevlig miljö uppfattas kvaliteten på 
hissystemet bättre trots att den tidsmässigt inte är det. Nedan redovisas en ungefärlig 
internationell måttstock för värden som eftersträvas.  
 

Medeltid [s] Betjäningsgrad 

20-25 mycket god 

25-30 god 

30-35 rimlig 

35-40 tillfredställande 

>40 ej tillfredställande 

Tabell 1. Bedömning på intervallmedeltider för höghus [27] 

Hissystemet ska dimensioneras efter en mängd olika faktorer och beräkningsgången är 
komplicerad. Hänsyns tas till antal individer i byggnaden, antal våningar, aktiviteten på de 
olika våningarna, våningshöjd, hisstorlek, hisshastighet och närhet till kommunikationer etc. I 
höga hus är det väldigt opraktiskt att låta alla hissar betjäna samtliga våningar, då väntetider 
och åktider blir väldigt långa. Att istället låta hälften av hissarna betjäna nedre halvan av 
byggnaden och resten den övre, på så sätt får man upp hastigheten i hissarna som betjänar 
övre delen vilket blir mycket effektivare. Detta system lämpar sig som bäst för byggnader 
med 20-40 våningar [26].  
 
Vid lägre byggnader fungerar ett vanligt system där hissarna går från botten plan högst upp 
bra och vid högre byggnader har det visat sig fördelaktigt att dela upp hissystemet i tre 
sektioner, nackdelen är vid resa mellan två sektioner krävs ett byte, dock blir det begränsat 
till bara ett byte. Väldigt höga hus alltså 60 våningar eller fler är byggda på liknande sätt, 
med en lobby. Resenärer som ska till den översta delen, tar en expresshiss som alltså inte 
stannar i dem nedre delarna av byggnaden, upp till en skylobby som är belägen högt upp i 
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byggnaden. Där kan byten göras till de hissar som betjänar resterande våningar. Fördelen 
med det här systemet är att utrymmet för hisschakten minskas då man kan använda samma 
schakt i huvudlobbyn. Systemet är dock endast ekonomiskt och strukturmässigt försvarbart 
för byggnader över 200 meter [26] 
 

 

 
Figur 12. Visar dem olika systemens utformning. (a) Två hissgrupper tjänar hela byggnaden, (b) Tre hissgrupper 

används vid en högre byggnad av denna utformning, (c) En väldigt hög byggnad med fyra hissgrupper och en 
Skylobby. Upprättare okänd. 

 

5.3 Brandskydd  
 
Brandskyddet för flerbostadshus dimensioneras enligt två metoder, förenklad dimensionering 
och analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att följa Boverkets 
rekommendationer och skulle dessa inte vara lämpliga, används analytisk dimensionering. 
Denna baseras på beräkningar, provning eller objektspecifika försök. Det förekommer även 
kombinationer av dessa. I analytisk dimensionering kan även en kvalitativ dimensionering 
med logiska resonemang förekomma. I Boverkets byggregler 18, BBR 18 finns lagar och 
restriktioner som gäller i Sverige, där ibland dimensionering av brandskydd. För en byggnad 
med 1 till 16 våningar används oftast förenklad dimensionering och på grund av att det inte 
finns några specifika kriterier på byggnader med 17 våningar eller fler, används analytisk 
dimensionering [28]. 
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5.3.1 Förenklad dimensionering  
 
En byggnad ska utföras i klass Br0, Br1, Br2, Br3 enligt BBR. Klassindelningen görs med 
hänsyn till de faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador.  
 
Utrymningsmöjligheterna bedöms till byggnadens höjd, volym och den verksamhet som ska 
bedrivas i lokalerna samt antalet människor som beräknas befinna sig i byggnaden samtidigt. 
Byggnader där risken för personskador anses som störst klassificeras med Br0 och där är 
det större krav på bärande och skiljande konstruktioner samt ytskikt [28].  
 
Utrymningsvägarna ska konstrueras efter de lagar som Br1 medför, som i detta fall är 
trapphusen. För en byggnad med 1-8 våningar krävs det ett trapphus av klass Tr2 då ett 
utryckningsfordon inte har tillräcklig tillgång till byggnaden, till exempel enkelsidiga 
lägenheter mot gård i slutet av ett kvarter. I byggnader med fler än åtta våningar krävs det att 
bostäder och lokaler har tillgång till minst ett trapphus av klass Tr2. Vid byggnader högre än 
16 våningar säger BBR att minst ett trapphus ska vara av klass Tr1 och resten av Tr2. Tr2 
trapphus med bostäder i verksamhetsklass 3 bör endast ha förbindelse genom utrymmet i en 
separat brandcell [28]. 
 
Trapphusen skiljer sig alltså inte så mycket åt beroende på våningsantal utan det är flera 
trapphus som kommer till över åtta respektive 16 våningar. När byggnaden är på åtta 
våningar och uppåt blir det striktare krav på brandklassen för de dörrar som ligger anslutna 
till trapphuset. En dörr med klassificeringen EI² 60-C menas att dörren är dimensionerad att 
hålla för brand- och rökspridning i 60 minuter och dörren är monterad med en självstängare, 
istället för motsvarande 30 minuter för byggnader med högst åtta våningar. Vid byggnader 
över åtta våningar tillkommer även nödbelysning i samtliga trapphus som används vid 
utrymning enligt Boverkets byggregler (2008) [28]. 
 
Trapphus Tr1, ska vara utfört enligt kraven i BBR. Passage in till trapphuset ska alltid ske via 
en brandsluss. Om fläktar och liknande används för att hindra brand- och 
brandgasspridningen bör dessa dimensioneras med analytiska metoder. Säkerheten ska i 
detta fall visas kunna motsvara säkerheten i ett trapphus med öppen sluss mot det fria. 
Funktionen ska kunna upprätthållas även vid strömbortfall i byggnaden. Det övertryck som 
skapas av mekanisk ventilation får inte vara större än att dörrar kan öppnas till eller i 
utrymningsvägen. Källare får inte stå i förbindelse med trapphus Tr1 eller med den 
intilliggande brandslussen. En vind får ansluta till trapphuset via en brandsluss. Slussen mot 
vindsvåningen behöver inte vara öppen mot det fria. I markplan ska trapphuset mynna direkt 
i det fria [28]. 

5.3.2 Analytisk dimensionering enligt boverket:  
 
Vid analytisk dimensionering bör det finnas en beskrivning av vad som ska analyseras, vad 
som är tillfredställande brandsäkerhet och hur det ska ske. Vid analytisk dimensionering 
ingår följande steg. – Identifiering av verifieringsbehovet. – Verifiering av tillfredsställande 
brandsäkerhet. – Kontroll av verifiering. – Dokumentation av brandskyddets utformning [28].  
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5.3.3 Identifiering av verifieringsbehovet  
 
Här ska avvikelser från förenklad dimensionering klargöras så att det tydligt framgår vilka 
delar av byggnadens brandskydd som berörs av förändringen. Här finns även en tabell att 
tillgå som hjälpmedel.  
 
 
 
Del av brandskyddet Avvikelser från förenklad dimensionering 
  Avsteg Tillägg 
  1 2 3 4 1 2 3 4 
5:2 Brandtekniska klasser och 

övriga förutsättningar  
        

5:3 Möjlighet till utrymning vid 
brand  

        

5:4 Skydd mot uppkomst av 
brand  

        

5:5 Skydd mot brand- och 
brandgasspridning inom 
byggnad  

        

5:6 Skydd mot brandspridning 
mellan byggnader  

        

5:7 Möjligheter till 
räddningsinsats  

        

Avd. C, 
Kap. 1.1.2 i 
EKS 

Bärförmåga vid brand         

Tabell 2. Matris för att identifiera avvikelser från förenklad dimensionering [29] 

5.3.4 Verifiering  
 
Verifieringen bör innefatta flera olika identifieringar, bland annat riskidentifiering. Där de i 
olika scenarier bedömer påfrestningarna på byggnadens brandskydd. Dessa ska sedan 
bedömas efter konsekvenser de får och sannolikheten att de inträffar. 
I verifieringen bör hänsyn tas till hur kravet ska upprätthållas under byggnadens ekonomiska 
rimliga livslängd. [30]Till exempel måste en särskild värdering göras av robustheten för 
byggnadens brandsäkerhet om flera tekniska byten genomförs samtidigt. Byggherren ska för 
varje föreskrift visa hur kravet uppfylls utifrån avsedd användning. 
 
Inom verifiering finns det två typer av analys, scenarioanalys och kvantitativ riskanalys. 
Verifiering med scenarioanalys utgår från att byggnadens brandsäkerhet utsätts för flera 
olika scenarier. Riskidentifieringen som tidigare gjordes bestämmer de scenarier som 
byggnader ska utsättas för, dock kan påfrestningarna variera. Scenarierna bör identifieras 
och motiveras så att värsta tänkbara påfrestning med störst sannolikhet kan inträffa [30]. 
 



 20 

Verifiering av scenarioanalys bör innefatta en känslighetsanalys som gör det möjligt att 
identifierar de variabler som har stor påverkan på säkerhetsnivån. Exempel på variabler som 
ingår i analysen är brandeffekt, utrymmande personers gånghastighet, flamtemperatur och 
personers fördelning mellan olika utrymningsvägar. Resultatet för känslighetsanalysen bör 
ingå i bedömningen av den föreslagna brandskyddslösningen så att det uppfyller de angivna 
kraven. 
 
I kvantitativ riskanalys bör det ingå fördelningar av ingående variabler, dessa variabler ska 
visa de förhållanden som kan förväntas på byggnadens ekonomiska livslängd. Även vid en 
kvantitativ riskanalys bör en känslighetsanalys utföras. En osäkerhetsanalys kan även göras 
för att komplettera känslighetsanalysen för att särskilt studera variabler som har påverkan på 
brandsäkerheten [30]. 
 

5.3.5 Verifiering av tillfredställande brandsäkerhet  
 
Brandskyddet kan verifieras på liknande sätt som vid förenklad dimensionering. Byggnaden 
bör vara en motsvarande byggnad för vilken förenklad dimensionering kan tillämpas så som 
avseende på verksamhetsklass, byggnadsklass, brandbelastning, antal plan och antal 
personer som får vistas i byggnaden. För en kvalitativ bedömning bör en jämförelse med en 
byggnad enligt förenklad dimensionering utgöra nivån för tillfredställande brandskydd. 
Detsamma gäller för scenarioanalys. 
 
Enligt BBR ska möjligheten för utrymning vid eventuell brand vara jämförelsen mellan tiden 
för utrymningen och tiden för dess att kritisk påverkan uppstår. Tiden för utrymningen bör 
inkludera tiden för varseblivning, förberedelse samt förflyttning. Valet av förutsättningar i 
riskanalysen påverkas i hög grad av den aktuella verksamheten och en persons 
beteendemönster. I och med det kan riskanalysen användas för att identifiera olika 
utrymningsscenarier. Vid utrymning bör den tillgängliga tiden för utrymning vara längre än 
den faktiska utrymningstiden, hänsyn måste tas till verksamheten i byggnaden men 
avståndet till närmaste utrymningsväg bör inte överstiga 80 meter [30]. 
 

5.3.6 Dokumentation av brandskydd  
 
Dokumentationen bör innehålla det delar som skiljer sig från förenklad dimensionering. 
Genomförd riskidentifiering, dimensionerande förutsättningar i olika scenarier och de 
antaganden som verifieringen bygger på, planer för drift och underhåll, beskrivning och 
motivering av de metoder och modeller som använts, redovisning av beräkningarna så att 
beräkningsprocessen enkelt kan följas, eventuella avvikelser från Boverkets allmänna råd 
samt de slutsatser som grundat den analytiska verifieringen [30]. 
 
Boverkets byggregler ger rekommendationer på hur brandskyddet kan utformas. Dessa 
kriterier uppnås oftast på ett eller annat sätt för varje höghus som byggs även om det betyder 
mer tid vid projekteringsskedet. 
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5.4 Installationer  
 
Många av installationskomponenterna är sig lika om man jämför hög- respektive låghus. 
Första olikheten beror av höjdskillnaden och kapaciteten i komponenterna, de andra är 
estetisk och ekonomisk då det behövs installationsplan som blir kostsamma. Detta 
behandlas närmare i punkt (6.5.4) [31]. 
 

5.5 Energi aspekter 
 
Energiförbrukning är en högst aktuell och viktig fråga idag, skälet till det är de stora 
miljöpåverkningar det medför men även också den ekonomiska aspekten. En tät och 
välisolerad byggnad kan göra besparingar på upp till 30-60 % av hela livscykelns 
energikostnad. Detta är något som flera företag idag prioriterar högre än tidigare [32].  
 

 
Figur 13. Total slutlig energianvändning per capita, kWh/invånare, 1973–2011. Energimyndigheten, SCB [33] 

 
Energikraven har skärpts med åren, vilket bidragit till att energiprestandan är mycket bättre i 
dagens bostäder jämfört med äldre. BBR kom år 2012 med nya restriktioner där bostäder 
högst ska använda 90-130 kWh/m², beroende på vilken klimatzon de byggs i. Specifikt 
handlar det om den energi som behöver levereras till byggnaden för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvatten och byggnadens fastighetsenergi vid ett normalt brukande under ett 
år. Energieffektiviteten i bostäder går att mäta bland annat genom hur mycket energi som 
behövs för uppvärmning och varmvatten per kvadratmeter uppvärmd yta [28]. 
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Figur 14. Energiförsörjning i flerbostadshus efter energikälla, år 1992–2011, TWh [34]. 

 
Skillnaden i energiförbrukning mellan hög- och låghus, sker framförallt i form av 
transmissionsförluster och luftläckage. På grund av att ett höghus får mer uppvärmd yta 
(Atemp) mot närmaste granne minskar transmissionsförlusterna, alltså att tak värmer golv. Den 
största skillnaden sker mellan tre till sex våningar och en förbättring sker enda upp till tolv 
våningar, efter det stagnerar kurvan mer och mer. Detta är beroende på byggnadens 
klimatskal så vissa felmarginaler finns. Luftläckaget är dock större i högre byggnader och 
ökar marginellt ju högre man kommer i byggnaden. En faktor är det starka vindar som 
förekommer på hög höjd och pressar mot fasaden. 
 

5.5.1 Fjärrvärme  
 
Vid byggnationen av flerbostadshus i städer använder man sig oftast av de 
fjärrvärmeledningar och som går i gatan för att försörja byggnaden med vatten. Från en 
central fjärrvärmeanläggning fördelades ledningar i ett nät över staden. I dessa ledningar 
kommer varmt vatten med en temperatur 60-120º Celsius och med högt tryck. Värmeenergin 
överförs till fastigheterna genom en värmeväxlare och in till de vattenburna radiatorer och 
tappställen. Försörjningen av kallvatten fungerar likadant men genom fjärrkyla-anläggning.  
 
Vid ett låghus på upp till åtta våningar räcker det befintliga trycket i ledningen för att boende 
på åttonde våningen ska få ett tillfredställande vattentryck i tappställena. Problematiken 
uppstår när byggnaden blir så hög att sträckan blir över 30 meter till högsta tappställe. Då blir 
det helt enkelt en för hög och tung vattenpelare som trycker sönder ledningen i 
bottenvåningen. Lösningen är att vid varje 30 meters intervall, använda sig av en 
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pumpstation. Med hjälp av pumpstationen kan man bygga ca 30 meter till och fortsätta på 
samma sätt. Detta medför i sin tur att det måste finnas plats för en pumpstation, som 
kommer öka kostnaden för hela huset [31]. 
 

5.5.2 Spillvatten  
 
Grundläggande för en spillvatteninstallation är att avleda spillvattnet så att ingen lukt, 
hälsofara eller annan olägenhet uppstår. Den ska anordnas så att inte funktionen nedsätts 
eller att installationen kan ta skada. Anläggningen förses därför med erforderliga anordningar 
för avskiljning. Spillvattnet avleds till en VA-anläggning med hjälp av självfall- tryck eller 
vakuumsystem. För ett självfallsystem som oftast används ska varje tappställe förses med 
en avloppsenhet, med undantag för sprinkler, brandposter och nödduschar [31]. 
 

5.5.3 FTX-system  
 
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning även kallat för FTX-system. Detta är det 
bästa ventilationssystemet och nästan ett måste vid höghusbyggande. Luften tillförs genom 
att uteluft sugs upp i ett ventilationsaggregat som filtrerar luften och värmer upp den till 
önskad temperatur. Med hjälp av en fläkt transporteras luften via kanaler till de rum som 
förses med tilluft och genom dem utplacerade tilluftsdonen kommer luften ut i rummen. 
Uteluftsintaget ska placeras så högt som möjligt då luften är som renast där [31].  
 
Frånluftsventilationen fungerar på samma sätt, den varma inomhusluft sugs ut ur rummen 
och en fläkt transporterar bort den förorenade luften tillbaka till ventilationsaggregatet där 
den växlar över sin energi till den inkommande uteluften. Detta medför att bostaden får in 
inomhus tempererad luft och samtidigt sker en energibesparing då ingen varm luft går till 
spillo. På grund av att det finns två fläktar kan man ställa in luftflödet i båda riktningarna vilket 
gör att man kan ha en balanserad ventilation, lika mycket tilluft som frånluft, alltså blir det 
varken under- eller övertryck.  
 
FTX-systemet börjar bli allt vanligare i flerbostadshus då det ställs större krav på 
inomhusklimatet. Fördelarna är många bland annat, återvinner värmen från frånluften, 
filtrerar uteluften och möjlighet att styra luftväxlingen. Det finns även några nackdelar där 
ibland att FTX-systemet är betydligt mer komplicerat än ett vanligt från- och tilluftssystem så 
många komponenter som kan gå sönder, utrymmeskrävande med kanaler och don, stort 
service behov och risk för buller från fläktar [31]. 

5.5.4 Installationsplan  
 
Vid byggnationen av ett höghus på över åtta våningar behövs installationsplan efter ett antal 
våningar, detta går att styra till viss del men oftast efter åtta till tio våningar används ett 
installationsplan. Det gör att en elva våningars byggnad inte är vidare fördelaktig ur ett 
ekonomiskt perspektiv då en installationsvåning måste utnyttjas. Att istället bygga 16 
våningar gör plats för fler bostäder och fortfarande bara ett installationsplan. På 
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installationsplanet samlas alla installationer som till exempel trummor för ventilation och 
pumpstationer för vatten. Det är vanligt att man har en undercentral på botten- eller 
källarplanet och ett fläktrum uppe på taket. Undercentralen är inte beroende av höjd eftersom 
det är strömförsörjningen till lägenheterna. [31]. 

5.6 Täthet 
 
De senaste hundra åren har det diskuterats mycket kring fördelarna med att bygga på 
höjden. Idén att bygga högt har inte kommit som en direkt följd av den tekniska utvecklingen 
utan genom att med hjälp av konventionell tegelmurning få en stabil konstruktion och tidigt 
kunna uppföra 8-9 våningars höghus. Den stora fördelen med att bygga högt ansågs vara 
möjligheten att uppnå en hög exploatering samtidigt som man kunde frigöra mer markyta 
men även att ljusförhållandena blev bättre. Det som anses vara särskilt viktigt är antalet 
bostäder som skall dela på den tillgängliga friytan [2]. 
 
Hög täthet Högre flerfamiljshus (höghus; innerstadskvarter) 
Måttlig täthet Lägre flerfamiljshus (2-3 vån); radhus 2 vån 
Låg täthet Små friliggande eller kopplade 

Tabell 3. [2] 

 
Rymlighetstalet infördes i slutet av 20-talet i svensk stadsplanering av Uno Åhren efter en 
artikel av Anton Hoenig. Detta tal utnyttjades länge som kvalitetsmått i 
planeringssammanhang i flera länder, bland annat Sverige och Danmark. Förhållandet 
mellan den totala obebyggda arealen och den sammanlagda bruttoarean BRA(våningsytan) 
definieras som rymlighetstalet (r) [2]. 
 
Följande samband gäller mellan rymlighetstalet (r), exploateringstalet (e) och genomsnittliga 
våningsantalet (n). r = 1/e - 1/n 
 
Det samband som råder mellan denna formel är att rymligheten blir lägre ju tätare det byggs. 
Rymlighetstalet påverkas inte bara av exploateringstalet utan är också beroende av antal 
våningar. Detta ger att rymlighetsökningen vid högre våningsantal blir mer obetydligt [2].  
 
En anledning till att höghus inte är så utbrett i stadsmiljö är den täthet som de medför. Ökad 
täthet gör det svårare för solen att lysa på de nedre delarna av byggnaden och i ett land som 
Sverige där soltimmarna är begränsade under stora delar av året utgör ett problem. Höghus 
placerade med någon av dess sidor mot en öppen yta och kringliggande bebyggelse inte 
ligger för tätt in på, ger tillfredställande ljus. 
 

5.7 Ljus i bostäder  
 
Det är viktigt med dagsljus i bostäderna, speciellt för dem som är hemma mer än andra. Till 
exempel genom föräldraledighet. Allt fler jobbar idag tillfälligt eller periodvis på distans 
hemifrån, många spenderar även sina lediga dagar hemma. Extra viktigt blir det för många 
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samhällsgrupper med både dagsljus och solljus i bostaden. Avsnitt 6:33 i BBR anges 
allmänna råd att minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där det vistas i mer än 
tillfälligt bör vara placerat så att det går att följa dygnets och årstiderna variationer. Takljus 
ska inte räknas som den enda dagsljuskällan för rum i bostäder [35].  
 

5.7.1 Dagsljusfaktorn  
 
Benämningen dagsljusfaktor, DF, används för att beskriva hur mycket dagsljus som når in till 
en punkt i ett rum. Dagsljusfaktorn uttrycks vanligen i procent. Enligt plan- och bygglagen, 
PBL kap 8, är krav på ljus i byggnader en teknisk egenskap. 4§ punkt 3, anger att en 
byggnad ska ha de tekniska egenskaper som krävs i frågan om skydd med hänsyn till 
hygien, hälsa och miljö. När det gäller ljus, handlar det då om både säkerhet och hälsa. 
Därför är det viktigt med ljus både i bostads- och arbetsmiljö. Tillgång till dagsljus är på 
längre sikt viktigt när det gäller psykosocial och medicinsk hälsoaspekt [35].  
 

5.7.2 Dagsljus och fönster  
 
Glasytan på ett fönster har naturligtvis stort betydelse då det gäller ljusinsläpp, ju större 
glasyta desto mer ljusinsläpp. Dagsljusinfallet ökar mer om man ökar fönsterytan på höjden 
än då man ökar ytan på fönstrets bredd, detta beror på att himmeln är ljusare högre upp mot 
zenit. Belysningsstyrkan blir effektivare om ljuset faller in vertikalt i lägenheten och om 
fönsterytan sitter högre upp på väggen [36].  
 
Vi kan aldrig ändra på att vi bor i ett kallt och periodvis mörkt land, därför är solljuset och 
solvärmen viktiga faktorer för många av oss. Soliga och ljusa bostäder är bas kvalitéter som 
helst inte ska väljas bort då man bygger. Kravet på solighet begränsar hur tätt och också hur 
högt man bör bygga. Att bygga för trånga gårdar och för höga hus mot söder kan behöva 
hållas nere. I Sverige har man på vissa håll låtit kravet på soltillgång styra byggnadsvolymer 
[37].  
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5.7.3 Belysning kontra solljus 
 
Att få in tillräckligt med ljus kan vara problematiskt och därför man börjat kolla på om 
dagsljus går att ersätta med elektrisk belysning. Majoriteten av den elektriska belysning som 
finns idag går inte jämföras med de positiva hälsoeffekter som dagsljus ger men det finns ljus 
som har en särskild inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Ljuset ska bestå av 
vissa speciella våglängder och ett brett spektrum. Människans prestanda och produktivitet 
har visat sig förbättras genom att utforska det limbiska reaktioner som sker genom 
användandet av rött ljus under dagtiden och dynamiskt ljus för skiftarbete. Detta är inget som 
vanliga glödlampor, lysrör eller LED-lampor ger [38].  
 

 
Figur 15. Jämförelse mellan spektra av elljuskällor och dagsljus [39] 

 
Det finns några platser i Sverige som använder sig av lampor med så kallad fullspektrum och 
dynamisk elbelysning så som LKAB gruvan i Kiruna och andra industrilokaler. Nackdelen 
med dessa lampor är kostnaden och energiförbrukningen men dessa kan eventuellt vara till 
hjälp om problemet med solljus skulle uppstå i en gemensamhetslokal. [38].  
 

5.8 Parkering 
 
Innan ett bygglov beviljas måste parkeringsnormen vara uppfylld, det vill säga att det måste 
projekteras ett visst antal parkeringsplatser per projekterade bostäder. Är koefficienten för 
parkeringsnormen 1, erfordras en parkeringsplats per bostad alltså är parkeringstalet 1. I 
Stockholm finns det olika krav på p-tal och det varierar i kommunerna mellan 0,25 - 1,7. 
Detta betyder att i vissa kommuner förutsätts det att flera hushåll inte äger någon bil och i 
andra kommuner kan vartannat hushåll äga två bilar. Dessa skillnader beror på att det råder 
större platsbrist i de kommunerna nära stadskärnan samt om det finns goda möjligheter till 
kollektivtrafik. I 12 av Stockholms läns 26 kommuner finns dokument med tydlig aktuell 
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trafikpolicy eller trafikstrategi om hur kommunen ställer krav i planeringsprocessen på hur 
parkeringar ska uppföras. 

 
Byggkostnaderna för parkeringsplatser skiljer sig ganska mycket mellan kommunerna också, 
produktionskostnaderna för en parkeringsplats i ett parkeringsgarage under mark är ungefär 
250 000 - 450 000 kronor men kan i vissa fall bli ännu högre. 

 
Vid byggnationen av ett höghus blir det svårt att ha ett högt p-tal på grund av mängden 
lägenheter som ryms i byggnaden kontra markytan som finns tillgänglig. En lösning på detta 
är att bygga flera våningar i parkeringsgaraget [40]. 
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6 VINDLAST OCH GRUNDLÄGGNINGSMETODER 
 

6.1 Vindlasten  
 
Vindlasten blev en viktig faktor för höga byggnader då konstruktionerna av murverk byttes ut 
och istället byggdes med lätta stålstommar. Stora fönsteröppningar blev mer populära än de 
små fönsteröppningarna som fanns då. Dessa utbyten gjorde att byggnadens styvhet 
sänktes, och byggnaderna blev mer känsliga för vindlaster [41].  

6.1.1 Vindhastighet  
 
Vindhastighet definieras i två former; de dynamiska vindbyarna där hastigheten varierar med 
tiden och den statiska medelhastigheten. Ju högre byggnaden blir desto högre blir 
medelhastigheten till den når ett maximaltvärde som kallas Vmax. Topografin spelar en stor 
roll för att uppnå Vmax. Detta på grund av det hinder som finns i vägen då det blåser, ju mer 
hinder det finns desto högre kan man gå innan Vmax uppnås [41].  

6.1.2 Vindrörelser 
 
Flödet av luft i atmosfären är det som kallas vind. De skillnader som finns i lufttrycket får 
luften att röra sig från områden med högtryck till områden med lågtryck. Om man till exempel 
står med vinden i ryggen så är lågtryck på den vänstra och högtryck på den höra sidan om 
en. Vinden är kraftigare ju större tryckskillnaden är.  
 
Vind kan röra sig i alla riktningar; vertikalt, horisontellt, och i virvlar. Tryckskillnaden i 
atmosfären gör att vind uppstår och luften rör sig då från ställen med högt tryck mot ställen 
med lågt tryck. Vinden är kraftigare ju större skillnad det är i lufttrycket [42]. Miljö, 
byggnadens slankhet, terrängform och fasadstruktur är faktorer som påverkar den 
dynamiska egenskapen av vinden. [43].  
 

6.2 Grundläggningsmetoder  
 
Ett höghus skapar stora vertikala och horisontala laster vilket ställer ansenliga krav på 
grundläggningen. De vertikala lasterna kommer oftast ner som punktlaster på 
grundläggningskonstruktionen och kan medföra en ojämn fördelning vilket gör att 
bottenplattan kan sätta sig och att konstruktionen överbelastas på enstaka ställen. 
Grundläggningens uppgift i huvudsak är att överföra de vertikala laster från byggnaden ner 
till marken med så små deformationer som möjligt. Toleransen för både initial lutning och 
utböjning av höga byggnader är extremt låg, då förskjutningen av byggnadens övre del ökar 
kraftigt med byggnadens höjd. Grundläggningsmetoden varierar beroende på jordens 
bärförmåga, djupet till fast botten samt byggnadens laster, nedan följer de vanligaste 
metoderna i Sverige [44]. 
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6.2.1 Fundament  
1 

 
Ett betongfundament som gjutits direkt på marken. Jordtrycket under fundamentet bär upp 
hela byggnadens last. Fundamentet måste klara av både de vertikala men också de 
transversella laster som uppstår av vind och snedställning samt laster från eventuella 
jordbävningar. Består marken av ett hårdare material som berg eller friktionsjord som är mest 
lastbärande är denna metod att föredra, dock finns det undantag och dem är när det finns 
stora punktlaster eller att lasterna är oregelbundna. Då är det att föredra fundament med 
kompletterande pålar. Den metoden medför också minskad tjocklek på fundamentet [44].   
 

 
Figur 16. Grundläggningsmetod fundament. Upprättare okänd 

 

6.2.2 Slagpålar  
 
Pålar bestående av antingen trä, betong eller stål. Dessa pålar slås ned i marken till fast 
botten oftast till berg. Pålarnas uppgift är att överföra vertikala och till viss del horisontella 
laster från byggnaden genom instabila jordlager till fast botten. Denna metod kallas 
stödpålning vilket är den vanligaste pålningstypen i Sverige. Stödpålar klassas som 
spetsburna vilket innebär att belastningen överförs genom pålens spets.  
Normalt används två typer av stödpålar av materialet betong eller stål. Dessa har tvärsnitt 
som O eller X. Stödpålar används då avståndet inte är för stort ner till fast jord eller berg. Är 
avståndet däremot stort används kohesionspålar som oftast består av en träpåle med en 
överdel av betong. Med sådana pålar överförs lasten från pålens mantelyta till leran och 
skjuvkrafter längs mantelytan håller konstruktionen intakt. När pålen slås ned packas 
materialet runt om, liknande massförträngning, vilket är en nackdel [45].  
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6.2.3 Grävpålar  
 
Grävpåle är en i jorden grävd eller borrad grop, där man slår ned till exempel ett foderrör av 
stål som sedan fylls med betong, liknande en plint. Röret i sig har ingen bärande funktion 
utan det är den platsgjutna påle som ska bära lasten. Denna metod är bra då pålen inte 
tränger undan någon jord som skulle göra så att jordtrycket ökade som med slagpålar. 
Grävpålar alstrar dessutom relativt lågt buller och har en låg vibrationsnivå. Detta gör 
metoden bra i stadsmiljö, då det finns krav på ljudmiljön. Grävpålar är bra då byggnadens 
laster är väldigt stora och om det övre jordlagret inte består av lastbärande art. Vid denna 
metod får heller inte det vara för stort djup till bärande mark då grävpålarna bär upp lasten 
genom antingen anläggningstryck mot berg eller fast botten, via friktion mot manteln 
alternativt en kombination av de båda. Pålarna är vanligtvis armerade och har en diameter 
på 1-1,5 meter [44] [45].  
 

 
Figur 17. Grundläggningsmetod med (a) stödpålar och (b) kohesionspålar utan bärande lastlager. Upprättare okänd. 
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7 VÄRLDENS HÖGSTA BYGGNAD 
 
Den absolut högsta byggnaden i världen år 2015 är Burj Khalifa i Dubai, oavsett vilken av de 
definitionerna som tidigare behandlades används. Denna imponerande byggnad är inget 
som Sverige borde jämföra planerade höghus med. Dubai har helt andra förutsättningar 
gällande klimat och markförhållanden än vad Sverige har och att bara göra grundläggningen 
för en sådan enormt stor bottenplatta som ska bära så tunga laster, skapar problem [46].  

7.1 Burj Khalifa  
 
I första utformningen skulle byggnaden bli 705 meter hög, men dessa planer ändrades under 
byggandet. Idag är den totala höjden på byggnaden 828 meter och 164 våningar. Under 
byggnadstiden var denna skyskrapa känd som Burj Dubai men fick sitt slutliga namn Burj 
Khalifa vid invigningen 4 januari 2010 [46]. Byggnaden används som hotell, bostad och 
kontor. En våning i byggnaden är utsedd för utsiktsplats för allmänheten, där finns en terrass 
utomhus, 452 meter över marken på den 124 våningen [47]. 
 

 
Figur 18. Världens högsta byggnad, Burj Khalifa [48] 

Enligt [46] gäller:  
 
Den 4 januari 2010, dagen Burj Khalifa invigdes fick den flera titlar. 
• Världens högsta fristående byggnad, 828 meter (tidigare CN Tower i Toronto på 550 meter)  
• Världens högsta byggnad, 828 meter (tidigare Tokyo Skytree 634 meter)  
• Byggnad med flest våningar, 164 st. (Tidigare World Trade Center i New York med sina 
110 våningar)  
• Vertikalpumpning av betong, 700,1 meter  
• Världens högsta byggnadsverk någonsin, 828 meter  
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7.1.1 Fasad  
 
Fasaden består av reflekterande glas med aluminium och plåtar av rostfritt stål. Nära 26 000 
glasskivor användes till samma yta på 111500kvm. Beklädnadssystemet är konstruerat för 
att tåla Dubais extrema sommarvärme och för att säkerställa dess integritet [47]. 

7.1.2 Installationsvåningar 
 
Installationsvåningarna finns varje 30 våning i byggnaden, där finns det vattentankar, 
pumpar, VVS installationer, etcetera som är nödvändiga för driften av tornet och komforten 
för de boende [47].  

7.1.3 Mekaniska, elektriska och VVS-installationer 
 
För att uppnå största effektivitet, har det mekaniska, elektriska och VVS-installationer för Burj 
Khalifa utvecklats i samarbete med arkitekt, byggnadsingenjör och annan konsult.  
 
Tornets vattensystem levererar i genomsnitt 946,000 liter vatten dagligen. Dubais varma och 
fuktiga klimat i kombination med byggnadens kylbehov skapar en betydande mängd 
kondens. Kondensvattnet samlas och dräneras i ett separat rörsystem till en 
uppsamlingstank belägen i källaren. Kondensuppsamlingssystemet ger cirka 15 miljoner liter 
vatten per år, vilket motsvarar cirka 20 simbassänger. Tornets topp elektriska efterfrågan är 
36MW, vilket motsvarar cirka 360 000, 100 Watt glödlampor som arbetar samtidigt [47]. 

7.1.4 Brandsäkerhet och hissar 
 
Brandsäkerhet och hastighet för evakuering var främsta faktorer i utformningen av Burj 
Khalifa. Alla trapphus omges av betong. Hissen har en kapacitet på 5500 kg och är världens 
högsta hiss. Eftersom människor inte kan förväntas att gå ned 160 våningar, finns det platser 
för flykt som ligger ungefär på varje 25 våning. Burj Khalifa har 57 hissar och 8 rulltrappor. 
Byggnadens brandhiss har en kapacitet på 5500 kg. Byggnaden är den första skyskrapa där 
vissa hissar programmerats för att tillåta kontrollerad evakuering vid viss brand eller andra 
händelser. Burj Khalifas hissar har en kapacitet för 12-14 personer och har hastigheten på 
10 m/s [47]. 
 
Burj Khalifa har 57 hissar och 8 rulltrappor. Byggnadens brandhiss har en kapacitet på 5500 
kg. Byggnaden är den första skyskrapa där vissa hissar programmerats för att tillåta 
kontrollerad evakuering vid viss brand eller andra händelser. Burj Khalifas hissar har en 
kapacitet för 12-14 personer och har hastigheten på 10 m/s [47].  
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7.1.5 Tidslinjen för Burj Khalifas konstruktionsbygge 
 

Januari 2004 Utgrävning påbörjad 

Februari 2004 Spontning påbörjad 

Mars 2005 Byggnationer påbörjad 

Juni 2006 Våning 50 nådd 

Januari 2007 Våning 100 nådd 

Mars 2007 Våning 110 nådd 

April 2007 Våning 120 nådd 

Maj 2007 Våning 130 nådd 

Juli 2007 Våning 141 nådd → världens högsta byggnad 

September 2007 Våning 150 nådd → världen högsta fristående byggnad  

April 2008 Nivå 160 uppnåtts → världens högsta konstgjorda struktur  

Januari 2009 Slutliga bebyggelsen  

September 2009 Fasaden klar  

Januari 2010 Officiella invigningsceremonin  

Tabell 4. Tidslinjen för Burj Khalifas Konstruktionsbygge [48]. 
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8 INTERVJUER  
 
I denna studie har det valts att utföra intervjuer med personer som har arbetat med 
höghusprojekt. Projektchef, energiingenjör, kalkylchef är några exempel på de roller som har 
intervjuats. Totalt intervjuades sju personer varav fem intervjuer redovisas i studien, de andra 
två redovisas i bilaga 1. Nedan följer resultatet av intervjuerna. 
 

8.1 VVS och installation  
 
Marie Forshällen besvarar frågor inom VVS och installationslösningar för höga hus. Hon har 
också varit med och designat höga hus. 
 

1. Vad har du jobbat med som kan relateras till höghusbyggande och vad har du för 
arbetserfarenheter?  
 

“Jag har erfarenhet med höga hus och jobbat mycket med rör, VVS och energi samt är 
VVS ingenjör. Jag har jobbat med energiberäkningar och ventilation. Har också varit med 
och byggt kistatornet.” 

 
2. Hur ser det ut upp till åttonde våningen, vad är det då som gäller?  
 
”Schakt som går genom hela huset igenom lägenheterna därför försöker man göra 
likadana lägenheter rakt över varandra, fläktrum finns oftast högst upp och en 
undercentral längst ner. Det är standard för att ha VVS Installationer upp till 8 våningar 
men problem relaterad till höjden uppkommer när huset kommer upp till 10 våningar. Det 
är då helt enkelt gravitationen som är problemet, det som händer är att man får en för 
hög vattenpelare som är väldigt tung som trycker sönder saker i botten. Detta löser man 
på så sätt att man delar på pelaren och delar in VVS-systemet i två delar i huset. 
Kistatornet tillexempel har delats upp till tre delar just på grund av liknande problematik 
relaterad till höjden.” 

 
3. Delar man upp och lägger in ventilationen på varje 8e våning då?  

 
“I huset vill man ju helst inte ha mer än 30 meter i varje lopp, men bygger du ett hus på 
cirka 11 våningar så är man inte så noggrann med 30 meter längre utan ser till att det 
funkar ända upp till den 11e våningen.”  
 
4.  Finns det en pumpstation på varje 30e meter?  

 
“Egentligen så kommer kallt och varmt vatten från gatan med ganska högt tryck, det 
trycket brukar räcka för de 8 första våningarna. Sedan brukar man sätta en pumpstation 
som heter tryckstegringspump.” 
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5.  Hur påverkar luftläckaget huset ju högre huset blir?  
 

“Ju högre det blir så blir det ju också mindre och mindre vindskydd, vindhastigheten ökar 
också eftersom den inte bromsas av något som står i vägen som det gör nere på 
marken.” 

 
6.  Vad har du för egna tankar kring sambandet mellan höga hus och energi?  

 
“Att det är en utmaning och det blir lite klurigt, dock ibland lättare eftersom golv och tak är 
varma mot varann och då sparar man ju energi. En annan utmaning är att arkitekten vill 
ha samma mått på alla våningar och det kan bli klurigt.” 
 
7. Vilket ventilationssystem är vanligast då man bygger höga hus? 
 
“Man måste nästan alltid ha FTX-system när det är höga hus.” 

 
 

8.  Blir det dyrare ju högre upp det kommer?  
 

“Ja, det blir dyrare och dyrare eftersom vissa material blir så speciella för att det ska 
passa in i huset.” 

 
9. Vad finns det för fördelar och nackdelar?  

 
“Det är mer nackdelar jag tänker på när det gäller VVS och höga hus eftersom det blir 
mer problematiskt. Det blir helt enkelt mer saker att ta hand om.” 

 

8.2 Tekniska frågor  
 
Thomas Lindholm har medverkat i ett antal höga hus projekt och besvarar frågor kring ett 
höghusbygge. 
 

1. Vad skiljer ett “vanligt” husbygge med ett höghusbygge?  
 
“Exempel på problematik som kan uppkomma vid höghusbygge kan vara problem med 
bask, då uppkommer begränsningar.  
 
När det gäller låga hus kan man jobba med en kran på flera ställen, när man jobbar o 
gjuter så kan kranen vara upptagen någon annanstans och till exempel montera väggar. 
Här kan man nästan använda vilken metod man vill utan begränsningar.  
 
För höga hus står plötsligt trapphusen på varann och skapar utmaningar, här är antingen 
kranen ledig eller upptaget. I höghusbygge kan man då bara jobba på ett ställe. Detta 
begränsar då hastigheten och begränsar valet av metoden.” 
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2. Vilka fördelar och nackdelar uppkommer vid höghusbygge rent tekniskt?  

 
“En fördel är att helt olika lägenhetstyper, med olika stommen. Man kan bygga väldigt 
olika lägenheter och har olika valmöjligheter. Nackdelarna är tiden, transporten och 
kostnaden. Även begränsade valmöjligheter, relativt lika planlösningar rakt upp och ner. 
Detta kan i och för sig vara en fördel eftersom vi älskar när det blir upprepningar med 
samma teknik.” 

 
3. Vad för risker finns det?  

 
“Höjden är alltid en risk, högre uppåt blir vädrets makt lite större. Vindlasten är en teknisk 
problematik som ska tas hänsyn till eftersom det blåser mer högre upp.” 

 

8.3 Vindlasten  
 
Peter Mars, Darin Hassan, Mikael Söderlund jobbar hos ACC GLASRÅDGIVARE AB och 
har besvarat på frågor kring vindlast, ljusinsläpp samt fönster.   
 

1. Måste man ta hänsyn till vindlasten i projekteringen? 
 

“Ja absolut, vindlasten är en viktig faktor som man måste ta hänsyn till!” 
 

2.  Finns det givna lösningar vid eventuell problematik?  
 

“Ja, men det varierar. Därför måste man ta det från fall till fall beroende på vilka 
problem som uppkommer i just det projektet” 

 
3.  Kan vindlasten ha så stor betydelse att byggnaden blir för dyr och därför inte 

byggs?  
 

”Att det kan bli för dyrt beror det på vem som bygger och även var byggnaden byggs, 
skyskraporna i Dubai kan vara bra exempel .” 

 
4.  Vad är den största tekniska faktorn när man ska bygga högt gällande vindlasten?  

 
“Vindlasten ökar med höjden, dimensionerande vindlast är ofta sug i ytterhörn.”  

 
5.  Har du några egna synpunkter?  

 
“Det kan vara bra att undvika fönster närmast hörn.” 

 
6.  Om man skulle analysera vindlasten i ett höghus våning för våning, vilka faktorer 

är viktiga/ vad är viktigt att tänka på då?  
 



 37 

“Vindlasten är beroende av terrängfaktor samt topografi och geografisk placering.” 
 

8.4 Ljusfaktor  
 
Peter Mars, Darin Hassan, Mikael Söderlund jobbar hos ACC GLASRÅDGIVARE AB och 
har besvarat på frågor kring ljusinsläpp. 
 

1. Hur vet man att ett höghus ger för mycket skugga. Hur bedömer man det?  
 

“Med hjälp av Simuleringsprogram.”  
 

2. Kan det bli för mycket ljusinsläpp om man bor högt upp som skulle vara negativt?  
 

“Ja, dagsljusfaktorn ska helst inte vara mer än 6 %.” 
 
 

3. Finns det något krav på fönsteryta med tanke på ljusinsläpp i ett rum?  
 

“Ja, 10 % glas av golvyta med förutsättning att avskärmningsvinkel inte är mer än 20° 
och att glasen har ljustransmission 74 %.” 

 
4.  Vad är viktigt att tänka på gällande ljusinsläpp när man analyserar ett höghus våning 

för våning?  
 

“En viktig sak kan vara att börja med att kolla längs ner eftersom det nästan alltid är 
något som skymmer där. Hänsyn måste tas till bland annat rumsdjupet.” 

 

8.5 Fönster  
 
Peter Mars, Darin Hassan, Mikael Söderlund jobbar hos ACC GLASRÅDGIVARE AB och 
har besvarat på en fråga som angår den kommande byggnaden Tellus Tower på Telefonplan.  
 

 
1. I den kommande byggnaden Tellus Tower (75 våningar) på Telefonplan så ska det 

inte gå att öppna fönstren, är detta endast ur säkerhets synpunkt eller vad beror det 
på och går det att ha öppningsbara? 
 
“Öppningsbara fönster kan vara svåra att hantera om det blåser och kan då gå 
sönder. Med en dubbelskalsfasad kan detta hanteras. Solskydd måste kunna 
hanteras. Invändigt inte lika effektivt som utvändigt. Utvändigt måste sitta i en 
dubbelskalsfasad för att inte blåsa sönder.” 
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9 DISKUSSION OCH ANALYS 

9.1 Jämförelse mellan höghus och låghus  
 
Vid projekteringen av ett höghus jämfört med ett låghus måste man beakta flertalet aspekter. 
Ett låghus idag har oftast formen av ett lamellhus som bildar en rektangel, halvcirkel eller 
liknande och på grund av det finns flera trapphus för åtkomsten att nå sin bostad.  
 
Vid byggskedet kan det vara en mängd olika entreprenörer på plats och för att effektivisera 
byggandet sker arbetet i etapper, där olika arbetslag arbetar samtidigt men med olika 
moment. Det finns en byggkran på arbetsplatsen som används vid uppbyggnaden av bland 
annat stommen, när första trapphuset är klart börja kranen på nästa trapphus så att kranen 
hela tiden är upptagen. En mängd människor ska dela på de utrymmen som finns så som 
trapphus och hissar och vid uppförandet av ett lamellhus fungerar kommunikationen och 
arbetet väldigt bra då arbetet sker i etapper.  
 
Bilden av ett höghus ser lite annorlunda ut. Det har oftast formen av ett punkthus där det 
endast förekommer en entré vilket i högre grad påverkar transporten in och ur byggnaden.  
I ett höghus blir även trapphuset till mer problematik då den kontinuerliga inflytt inte kan ske 
före en större del eller till och med hela byggnaden är klar. Är det så att inflytten för det 
boende kan ske under tiden bygganden färdigställs, flyttas de personer som bor högst upp in 
först.  
 
En fördel med höghus är att planlösningen blir i stort sätt likadan för varje våningsplan man 
bygger. På grund av att schakten och den bärande konstruktionen kan man inte ändra 
planlösningen på samma sätt som i ett låghus. Detta är något man ser positivt på då 
upprepningar gör arbetet mer effektivt. 
 
En nackdel är att betongen som behövs för bärande väggar inte alltid kan pumpas hur högt 
som helst och då får man använda en bask. Alltså en korg som fylls med cement som hissas 
upp toppen och töms på önskad plats. 
 

9.2 Framtida effekter 
 
Städerna i Sverige måste ena sig om hur dem vill se bebyggelsen utföras. I och med den 
ursprungliga bebyggelse som finns och den som byggs idag, blir det mindre och mindre yta 
kvar för fler nyproducerade bostäder. En lösning på detta är att riva de gamla två- och 
trevånings flerbostadshus och ersätta dem. På grund av att den tidigare bebyggelsen kan 
vara placerad på en ganska central yta, behövs den inte ersättas med 30 våningars höghus 
utan de 8-16 våningars lamellhus som oftast byggs idag. Vi vet sedan tidigare att dem tre 
vånings byggnader som finns är dem minst fördelaktiga ur både ekonomisk och praktisk 
synpunkt.  
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På grund av den urbaniseringstrend som pågår behöver kommunerna fortsätta producera 
bostäder och att då för en del av kommunerna att hålla fast vid gamla anor kan drabba dem 
negativt då tillväxt möjligheten försämras genom att färre människor söker arbete och 
utbildning i området. En växande folkmängd och människor i rörelse blir det naturligt för mer 
näringsliv. Nära till arbete, utbildning, affärer och intressen får människor att istället cykla, gå 
eller använda kollektivtrafiken. En del hushåll kommer då bara använda bil enstaka gånger 
och andra inte införskaffa bil överhuvudtaget. Det här bidrar till mindre utsläpp av koldioxid, 
köer och förbättrade parkeringsmöjligheter. Dock måste fler gång- och cykelstråk planeras 
och utvecklas så dess framkomlighet ökar. På långsikt leder det till en renare innerstadsmiljö 
med mindre avgasutsläpp vilket tjänar alla.  
 
Lösningen på bostadsbristen i de största städerna i Sverige som Stockholm, Göteborg och 
Malmö är inte enligt vår mening att bygga flertalet skyskrapor inne i stadskärnan. Kan 
däremot en blandad bebyggelse växa fram i närhet till stadskärnan och i kring liggande 
kommuner med olika bostadsformer och till ett varierat marknadspris, skapas ett mer hållbart 
och mångkulturellt samhälle. Genom att sprida ut ny bebyggelse kan många av dem 
befintliga grönområden i städerna bevaras och ge tid för planering av nya grönytor. Att bygga 
höghus i närheten av stadskärnan kan dock gynna bostadsmarknaden enormt mycket, 
framförallt genom mängden bostäder på en förhållandevis liten yta. Det medför att 
efterfrågan på nyproducerade bostäder skulle lugna sig åtminstone i några år. Nackdelar 
som tillkommer med fler människor på mindre ytor är att olycksrisken ökar. Fler människor 
gör att staden upplevs trång. Gällande höghus är utrymning vid eventuell brand den största 
risken men också slitage på allmänna ytor ökar med fler användare i stor utsträckning. 
 

9.3 Individernas intresse  
 
Gällande den enskilde individen måste denne anpassa sin tillvaro till hur samhället fungerar. 
Att komma från landsbygden och flytta in till en storstad är man oftast van vid att till exempel 
ha bil, detta är inget som tidigare stadsbor kan förhindra utan måste anpassa sig till sina nya 
grannar, samma sak gäller dem som flyttar in till staden. Att nu ha grannar väldigt tätt in på, 
innebär att respektera varandra och till exempel bostadsrättsföreningens regler.  
 
En tätare stad innebär större svårigheter för barn att ta sig fram säkert. Trafiken och 
mängden människor i rörelse kan göra det svårt för barn att ta sig till och från skolan, leka i 
en miljö där dem inte stör eller blir störda. Det här kan bidra till att många barnfamiljer väljer 
att bosätta sig i utkanten av staden medan studenter och övre medelålder gärna bor centralt 
med närhet till universitet och arbete samt nära till kollektivtrafik. Pensionärer tenderar gärna 
att vilja ha närhet till service och affärer men inte utsättas för samma höga puls som florerar 
inne i stadskärnan. Dessa skulle gynnas väl av att förortskommunerna utvecklas och växer, 
speciellt med mer handel och möjligheter till andra aktiviteter. Utanför stadskärnan finns även 
större tillgänglighet till lugna områden och fler grönytor, har man dessutom en bra och enkel 
förbindelse till innerstaden blir det här ett attraktivt område att bosätta sig på. 
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10 SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATTA 
STUDIER 

10.1 Slutsats  
 
Höghus byggande världen över har utvecklats enormt mycket på kort tid. Med hjälp av 
datorer har man kunnat rita och konstruera byggnader som för bara 15 år sedan var 
otänkbara. En marknad som ständigt utvecklar sig och fokuserar på att ta fram bättre 
material, gör att arkitekten nästan har fria tyglar gällande designen. Idag syns många nya 
byggnader som har en icke ortogonal design vilket i mångas ögon ger en mer attraktiv 
byggnad.  
 
Att bygga höghus i Stockholm är väldigt relevant, det skulle bidra till en hållbar framtid med 
goda ekonomiska, personliga och miljömässiga förutsättningar. Självklart finns många 
faktorer som påverkar var en såpass hög byggnad skulle placeras, däribland 
markförhållanden, yttre faktorer och vilken verksamhet byggnaden ska användas till. Det 
finns ett stort intresse att i Stockholm bevara den siluett som den tidigare bebyggelsen står 
för och en viktig fråga blir därför hur den ska kunna bevaras på bästa sätt med eventuella 
höghus i närheten. En siktstudie skulle vara ett bra alternativ att börja med där mycket 
information skulle framgå. Att bygga fler höghus skulle ge fler bostäder på mindre markyta 
och skulle vara ett bra sätt att minska trycket på bostäder i städerna och med väl planering 
innan byggskedet kan en modernare stad växa fram med bra lösningar som ligger i allas 
intresse.  
 

10.2 Förslag på fortsatta studier 
 
Studien berör många olika områden för att få en bra bild över bebyggelse situationen av 
höga hus. Detta medför att mer djupgående frågeställningar finns att vidta. De områden vi 
anser vara särskilt intressanta för djupare studier är följande.  
 
Att studera hur bostadsmarknaden påverkas av att ersätta dem befintliga 
trevåningsbyggnader med byggnader på åtta eller fler våningar jämfört med att producera 
nya 30-våningars skyskrapor runt stadskärnan och vilken ekonomisk skillnad uppstår av 
försäljningspriset mellan de två byggnadstyperna kan vara två intressant områden att beröra 
ur mångas perspektiv.  
 
Studera Stockholms översiktsplan och se huruvida en skyskrapa avsedd för bostäder kan 
passa in i Stockholms innerstad, siluett och samtidigt skapa en ikonisk byggnad som skulle 
bli ett nytt landmärke för Stockholm.  
 
Ytterligare studier huruvida det nordiska klimatet i större uträckning påverkar ett höghus 
negativt. Vind, sol, snö alla de yttrefaktorer spelar särskilt stor roll inom detta område. 
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12 BILAGOR 
 

12.1 Bilaga 1 
 
Intervju med Thomas Klaesson  
Thomas jobbar som kalkylchef på SKANSKA. 
 
 

1. Det första du tänker på när det gäller hög hus byggande och ekonomin? 

”Priset sjunker mindre när det går från 7 våningar till 8 men när du går från våning 3 till 
våning 4 sjunker det totala priset rejält. 
 
Du fördelar kostnaden för marken, grundläggningen, entrén med mera, det vill säga alla 
startkostnader fördelar du för mycket mera yta.” 

 
2. Hur kan man analysera hur mycket en extra våning kan kosta? 

 
”Man har en “bas våning” som man sedan lägger in våningar på och ser förändringen 
ekonomiskt. För att se hur mycket en extra våning kan kosta tar man totalkostnaden och 
delar på BOA. BOA är den ytan som man säljer eller den yta som hyresgästen betalar 
för. Vi bygger rent generellt BTA, det vill säga ytan på utsidan av huset. sedan är det 
förhållandet mellan BOA och BTA som är viktigt, att den är så mycket BOA så möjligt per 
BTA. Detta är inte beroende på hur effektivt man bygger ute på platsen utan det är när 
man ritar upp huset som måste vara effektiva Man måste då bygga så att man får bort så 
mycket “dö-yta” som möjligt så att man inte behöver betala för en död yta. Man kan tycka 
att det är jätte fint att komma in i en jätte stor entré med palmer och så vidare, men vem 
vill betala för den ytan? Det kan ju kännas onödigt med sådana ytor.” 

 
3. Har du några andra synpunkter som du tycker är viktig att tänka på? 

 
“Med höga hus behövs det oftast extra våningar för installationer. Det behövs helt 
enkelt mer än bara ett fläktrum på taket, detta pga. för grova rör som rör sig 
genom expansion/krympning när det blir kallt eller varmt i röret.” 
4. Hur tänker man vid försäljningen av ett hus, hur kan man göra för att få in 

byggkostnaden? 
 
”Hur marknaden ser ut då lägenheterna ska säljas spelar stor roll, vi försöker 
då hitta vad marknaden är redo att betala. Det är mycket som kan hända 
under tiden när man köper och säljer. Det är en form av marknadsanpassning 
kan man säga.” 
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Intervju med Magnus Helgesson 
 
Magnus Helgesson är lärare i Kungliga Tekniska Högskolan och har bra erfarenhet när det 
gäller höga hus och de byggtekniska svårigheterna som kan dyka upp.  
 

1. Finns det någon gräns både internationellt men även specifikt i Sverige för hur 
högt ett hus får vara?  

”I världen finn det alla möjliga regler. En regel i andra länder är böter som måste 
betalas om huset skymmer över andra hus men i Sverige är det något som heter 
ekonomiska servitut som gäller då.” 

 
2. Hur ser du på de högre hus som har byggts runt om i världen? 

 
”Rent ekonomiskt är det inget som de tjänar på, man kan helt enkelt inte bygga för 
många sådana höga hus och tjäna på det i slutändan. Även höga hus som byggs i 
Sverige, ganska snabbt kan man se att det blir ekonomisk problematik som dyker 
fram. Därför föredrar Sverige att ha två mindre höga hus istället för ett riktigt högt 
hus.” 
 

3. Var kan man hitta myndigheternas begränsningar när det gäller höghus byggande? 
 
”Egentligen är det vanlig planmonopol som gäller, det finns olika detaljplaner för olika 
områden i Stockholm eller olika detaljplaner för olika områden i Haninge och så 
vidare. I Centrumet i varje område är lite mer ”okej” att bygga högt, men den 
ekonomin finns inte för att bygga överallt i området. Det finns helt enkelt ingen 
marknad för det, dock kan nytt beslut tas och detta beror på den politiska viljan.” 
 

4. Hur ser reglerna ut i Sverige när det gäller ljusinsläpp i lägenheterna, ifall det är ett 
högt hus som skymmer? 
 
”I Sverige har vi inga servitut att man blir skadeståndsskyldig eller böter. Det är 
överenskommelse och sunt förnuft som gäller. Det är liksom inte solen vi vill ha utan 
ljuset och himmeln som spelar roll för oss. Sedan har vi folk som är olika känsliga för 
solen den ena bryr sig mer och är mer känslig medan den andra inte bryr sig alls och 
kan bo i en mörkare miljö. En stad ska byggas för olika människor så det är olika 
regler som gäller och självklart politiska viljan som spelar stor roll i detta.” 
 

5. Finns det någon mått på fönsterytan som gäller med tanke på ljusinsläpp i 
lägenheterna? 
 
”Nej, det finns det inte. Viktigt att du får ljus in neråt och uppåt samt på sidorna, 
forskning inom detta område finns som kan vara intressanta att läsa om.” 
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12.2 Bilaga 2 
 
Byggnationen av Åriket 4, Uppsala.  
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