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Förord 
Nu är det alltså dags att avsluta min studietid vid Luleå Tekniska Universitet. En tid fylld av 

nyfikenhet och uppgivenhet. Förundran och förtvivlan. Oro men mestadels en stor framtidstro.  

Detta examensarbete är mitt avslutande arbete inom Civilingenjör Arkitektur med inriktning på 

Husbyggnad och motsvarar 30 högskolepoäng. Arbetet har utförts vid Luleå Tekniska Universitet 

(LTU) i samverkan med RISE (Research Institutes of Sweden) inom BioInnovations utvecklingsprojekt 

”Framtidens biobaserade byggande och boende”.  

Jag vill först och främst tacka min examinator Helena Lidelöw, LTU och Lindbäcks Bygg, samt mina 

handledare Ida Edskär, LTU, och Anders Gustafsson, RISE. Tack för er rådgivning och tack för att jag 

har fått möjligheten att utföra ett examensarbete där jag kunnat kombinera mitt intresse för höga 

byggnader, träkonstruktioner och FEM-programvara. Jag vill även tacka alla inblandade inom 

utvecklingsprojektet och utomstående personer som jag har varit i kontakt med som tagit sig tid och 

bidragit med sin kunskap och svarat på frågor. Mina kollegor på Ramböll i Luleå vill jag tacka för allt 

ni lärt mig under min studietid samt för att jag fått möjlighet att arbeta på kontoret och gå en 

introduktionskurs i FEM-programvaran. 

Ett stort tack vill jag även rikta till Karl Nilsson och Daniel Sörnmo, som även de har utfört ett 

examensarbete om höga träbyggnader inom samma utvecklingsprojekt. Förutom att ert sällskap 

under arbetets gång varit trevligt har de diskussioner vi ständigt kunnat föra kring våra arbeten varit 

mycket värt.  

Nu börjar förordet bli långt, men jag vill även passa på att tacka min familj för allt stöd och den 

uppmuntran jag fått under mina studier under hela min uppväxt. Utan det skulle jag nog inte stå här 

som snart nyexaminerad civilingenjör idag. Slutligen vill jag tacka min fästmö, Ellie, för ditt stöd, 

engagemang och enorma tålamod. Tack för att du lyssnar, förstår, sprider glädje och ger mig nya 

perspektiv som hjälper mig både som privatperson och som ingenjör.  

 

 

 

Albin Lindberg 

Luleå, januari 2018 
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Sammanfattning 
Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i 

samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. 

Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska 

vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden 

och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. I detta examensarbete studeras en 

hybridlösning som använder sig av en vertikalt bärande och horisontellt stabiliserande kärna av KL-

trä samt byggs upp med lätta prefabricerade volymelement. Syftet med arbetet är att ta fram en 

lämplig uppbyggnad och studera dess dynamiska egenskaper samt studera hur förändringar av 

kärnans parametrar och uppbyggnad påverkar de dynamiska egenskaperna. Målet är att erhålla svar 

på maximalt antal våningar för respektive alternativ uppbyggnad samt utöka förståelsen på kärnans 

inverkan på byggnadens dynamiska respons. 

Byggnaden modelleras upp enligt fyra olika huvudstrukturer där Struktur 1 är byggnadens 

grundmodell enligt dess enklaste uppbyggnad, inom Struktur 2 varierar KL-träkärnans väggtjocklek, 

inom Struktur 3 varierar KL-träkärnans storlek och inom Struktur 4 adderas horisontalstabiliserande 

väggar till KL-träkärnan. I alla modeller antas volymelementen ej bidra till byggnadens globala 

stabilitet och därför modelleras de in som massor. De olika strukturerna modelleras upp i FEM-

programvaran Robot Structural Analysis där en modalanalys utförs för att erhålla byggnadens 

egenfrekvenser och svängningsmoder. Därefter beräknas toppaccelerationen hos svängningarna, 

orsakade av dynamisk vind, på golvbjälklaget i byggnadens översta våning ut för hand för att 

jämföras mot komfortkrav i ISO 10137.  

Resultaten visar att byggnaden generellt sett har låga egenfrekvenser vilket beror på en 

förhållandevis hög massa och relativt låg styvhet hos strukturen. Struktur kan uppföras till 20 

våningar under de förhållanden som använts i beräkningarna. Förändringar i kärnans tjocklek 

förstyvar byggnaden något vilket gör att Struktur 2 bör kunna uppföras ett par våningar högre. 

Förändringar i kärnans storlek visar sig ha en relativt stor påverkan på byggnadens styvhet och 

därför kan Struktur 3 uppföras till 24 våningar då kärnan är 25 % större i alla riktningar. För Struktur 

1, 2 och 3 sker svängning först i y-led, sedan i x-led och sist som vridning kring z-axeln. För Struktur 4 

visar sig styvheten påverkas mycket av att stabiliserande väggar adderas till kärnan, dock kan även 

svängningsriktningar för första och andra svängningsmod förändras och det bör kontrolleras så att 

problem med vridningssvängningar inte uppkommer. Om stabiliserande väggar läggs till i y-riktning, 

x-riktning samt del av fasad kan Struktur 4 uppföras hela 28 våningar, med förhållandevis god 

marginal. 

Som förslag på fortsatt arbete bör en statisk dimensionering utföras för att vidare utreda om 

uppbyggnaden är lämplig vad gäller bland annat tvärsnittstorlekar och infästningar. Dessutom bör 

det undersökas om och hur volymelementens styvhet kan användas för att bidra till strukturens 

globala stabilitet. Då kärnans storlek har en stor påverkan på byggnadens styvhet bör det utredas 

ifall lämpliga planlösningar kan arbetas fram med större eller till och med dubbel kärna för att sedan 

utföra en dynamisk dimensionering på strukturen. Då planlösningen enligt denna och andra studier 

bedöms ha potential för att bygga högt, vore en jämförelse av olika planlösningar intressant där 

förslagsvis byggnadens yttermått och form samt placering och antal stabiliserande KL-träkärnor 

varierar.  



III 
 

 

 

Abstract 
The demand on high-rise buildings grows in the cities and since sustainability is an important matter 

in today’s society, the interest for high-rise timber buildings has grown the past years. The flexibility 

and weight of timber buildings makes wind-induced vibrations in serviceability limit state an issue 

that can be deciding for the design of the building since people can find the vibrations disturbing. In 

this study, a building which uses a vertically load-bearing and horizontally stabilising CLT core and is 

built-up with light prefabricated volume elements. The objective of this study is to produce a 

suitable structure and study its dynamic properties and how changes of the core’s parameters and 

design may change the dynamic properties of the building. The goal is to find the maximum number 

of floors that can be built for each alternative structure and to expand the knowledge on how the 

CLT core impacts the dynamic response of the building. 

The building is modelled by four different main structures where Structure 1 is the building’s basic 

and most simple model, within Structure 2 the CLT core’s wall thickness varies, within Structure 3 

the CLT core’s size varies and within Structure 4 horizontally stabilising walls are added to the core. 

In all of the models, the volume elements are assumed not to contribute to the global horizontal 

stability of the building which is why they are modelled as masses. The different structures are 

modelled into the FEM software Robot Structural Analysis where a modal analysis is being carried 

out to find the building’s natural eigenfrequencies and modes of vibrations. Subsequently, the top 

acceleration of the wind-induced vibrations is calculated on the floor slab of the top floor by hand to 

be compared to comfort limits in ISO 10137. 

The results show that the building has low eigenfrequencies in general, which is due to the 

structure’s relatively high mass and low stiffness. Structure 1 can be built up to 20 floors under the 

conditions used in the calculations. Changes of the core’s wall thickness stiffen the building which 

means that Structure 2 should be able to build a couple of floors higher. Changes in the size of the 

core have a relatively large impact on the rigidity of the building and therefore Structure 3 can be 

built up to 24 floors when the core is 25 % larger in all directions. For Structure 1, 2 and 3, swaying 

occurs first in the y-direction, second in the x-direction and third as twist around the z-axis. For 

Structure 4, the rigidity is greatly influenced when stabilising walls are added to the core. However, 

the direction of the first and second modes of vibration can change and it should be verified that 

problems with twisting oscillation does not occur. If stabilising walls are added in the y-direction, x-

direction and part of the façade, Structure 4 can be built up to 28 floors with a relatively good 

margin. 

As a proposal for further work, a static design should be performed to further investigate whether 

the structure is suitable for e.g. cross-sectional sizes and connections. It should also be examined if 

and how the rigidity of the volumes can be used to contribute to the global stability of the structure. 

As the size of the core has a major impact on the rigidity of the building, it should be investigated if a 

suitable floor layout can be arranged with larger or even double cores and then perform a dynamic 

design on the structure. As the floor layout, according to this and other studies, is considered to 

have great potential when building high, a comparison of different floor plans would be interesting 

where e.g. the external dimensions and shape of the building, as well as the placement of the CLT 

core and number of cores can vary.  
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1   Inledning 

  Bakgrund 
I Sverige och stora delar av övriga världen har både intresset och användandet av trä för medelhöga 

och höga byggnader ökat (Chapman, Reynolds & Chen, 2012; Feldmann et al., 2016; Reynolds, 

Casagrande & Tomasi, 2016). Detta intresse grundar sig i att den pågående urbaniseringen och 

befolkningsökningen gör att efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna samt att hållbarhet har 

blivit ett viktigt ämne inom byggbranschen (Johansson et al., 2015). Trä besitter stora miljöfördelar i 

jämförelse med stål och betong (Chapman et al., 2012; Hu, Omeranovic, Gagnon & Mohammad, 

2014) då det är ett förnybart material som finns att tillgå lokalt, släpper ut mindre koldioxid samt 

förbrukar mindre energi och framförallt fossila bränslen under sin livscykel (Svenskt Trä, 2013). 

Trä är ett lätt material med hög styvhet i förhållande till sin vikt (Weckendorf & Smith, 2012), vilket 

möjliggör en hög prefabriceringsgrad, förenklad transport och ett effektivt byggskede (Vogrinec, 

Premrov & Silih, 2016). Jämfört med betong- och stålbyggnader är träbyggnader lätta och flexibla 

där ett problem som visat sig vara styrande för många träbyggnader är att horisontella dynamiska 

vindlaster i bruksgränstillståndet kan ge upphov till svängningar som uppfattas som störande av 

personer som vistas i byggnaden (Johansson et al., 2015; Feldmann et al., 2016). Detta blir enligt 

Johansson et al. (2015) extra påtagligt i höga träbyggnader och därför är det viktigt att ta hänsyn till 

byggnadens dynamiska respons i ett tidigt skede. 

De träbyggnader som byggts eller är under byggnation som når högst idag använder limträfackverk 

(Abrahamsen & Malo, 2014; Abrahamsen, 2017) eller kärna av betong (Poirier, Moudgil, Fallahi, 

Staub-French & Tannert, 2016) för att horisontalstabilisera byggnaden. Byggda medelhöga 

byggnader i trä och tidigare utvecklingsarbeten visar att det finns potential att bygga högt med 

massiva skivor av korslimmat trä (KL-trä). Det är därför av intresse att vidare undersöka 

möjligheterna med att använda KL-träskivor för att stabilisera höga träbyggnader. 

 Framtidens biobaserade byggande och boende 
Detta examensarbete är en del av Bioinnovations utvecklingsprojekt ”Framtidens biobaserade 

byggande och boende” inom det som kallas ”Delprojekt 4.4 - Höga hus i trä” vars syfte är att 

utveckla metoder för att möjliggöra högre trähus som klarar nuvarande normer och krav. Delprojekt 

4.4 är indelat i tre underprojekt: 

1. Dynamiska egenskaper för höga trähus 

2. Robusthet för höga trähus 

3. Utveckling av metod för höga trähus med stomme i KL-trä och/eller limträ i samverkan med 

lätta volymelement 

Inom Delprojekt 4.4 har flera stomlösningar diskuterats och ett av dessa kommer att undersökas i 

detta examensarbete. Detta stomsystem är en hybridlösning med en vertikalt bärande och 

horisontellt stabiliserande kärna uppbyggd av KL-träskivor placerad i byggnadens mitt. Byggnaden 

byggs i övrigt upp med lätta prefabricerade volymelement. Examensarbetet kommer därmed att 

beröra punkt 1 och 3 ovan inom delprojektet. 

Samarbetspartners i Delprojekt 4.4 är Martinsons Group Invest AB, Lindbäcks Bygg AB, Derome-

Plusshus, Sveaskog Förvaltings AB, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola samt RISE 

(The Swedish Research Institute, tidigare SP). Projektledare är Anders Gustafsson, RISE Skellefteå. 
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  Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att, med fokus på byggnadens dynamiska respons i form av svängningar från 

horisontella vindlaster, studera ett högt flerbostadshus i trä med en horisontalstabiliserande kärna 

av KL-trä som i övrigt byggs upp med lätta prefabricerade volymelement. En konstruktiv uppbyggnad 

tas fram och därefter utförs beräkningar och simuleringar för att studera byggnadens dynamiska 

egenskaper, d.v.s. hur byggnaden uppför sig vid dynamisk belastning. Syftet är fortsatt att undersöka 

hur förändringar i KL-träkärnan, såsom varierad väggtjocklek och storlek eller att stabiliserande 

väggar adderas till kärnan, påverkar byggnadens dynamiska egenskaper. Problem eller oklarheter 

kring ämnet ska även tydliggöras och lyftas för fortsatt utvecklingsarbete. 

Målet med arbetet är att erhålla ett svar på maximalt antal våningar som kan byggas med det 

studerade stomsystemet under bestämda förutsättningar med avseende på svängningar från 

horisontell dynamisk vindlast i bruksgränstillståndet. Dessutom förväntas studien ge svar på hur 

förändringar i KL-träkärnans parametrar och uppbyggnad påverkar maximalt våningsantal. Målet är 

även att utöka förståelsen kring hur en byggnad med detta stomsystem uppför sig dynamiskt samt 

hur byggnadens dynamiska egenskaper påverkas av förändringar i KL-träkärnan. Det slutliga målet är 

att detta examensarbete ska ge en vägledning för hur en byggnad med kärna av KL-trä och lätta 

prefabricerade volymelement kan byggas upp för att ge underlag för fortsatt teknisk utveckling. 

 Frågeställning 
• Hur många våningar kan det studerade flerbostadshuset med en horisontalstabiliserande 

kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement uppföras till under bestämda 
förhållanden? 

• Hur påverkar KL-träkärnans väggtjocklek och storlek byggnadens dynamiska egenskaper 
samt maximala våningsantal? 

• Hur påverkas byggnadens dynamiska egenskaper samt maximala våningsantal av att 
stabiliserande väggar adderas till KL-träkärnan? 
 

  Arbetsgång 
För att kunna svara på frågeställningarna ovan krävs ökad kunskap om höga träbyggnader och de 

ingående materialen samt möjliga byggtekniker. Dessutom krävs kunskap om dynamiska vindlaster 

och byggnaders dynamiska respons samt hur byggnaders brukbarhet utvärderas med hänsyn till 

komfort. Därför utförs en litteraturstudie inledningsvis och parallellt med detta utförs en 

webbaserad introduktionskurs för FEM-programvaran Autodesk Robot Structural Analysis 2017. En 

lämplig uppbyggnad tas fram i samråd med handledare och en modell upprättas i Robot Strucutral 

Analysis för att genom en modalanalys bestämma byggnadens dynamiska egenskaper såsom 

egenfrekvens och svängningsmoder. Kompletterande handberäkningar utförs för att beräkna 

accelerationsnivåerna i byggnadens svängningar som orsakats av horisontell dynamisk vind, sedan 

jämförs dessa mot komfortkrav i ISO 10137. Modelleringen och beräkningsgången repeteras för flera 

alternativa uppbyggnader för att skapa en förståelse för hur KL-träkärnans parametrar och 

uppbyggnad påverkar byggnadens dynamiska egenskaper och våningsantal.  

 Avgränsningar 
För att begränsa arbetets omfattning görs en del avgränsningar så att det blir genomförbart inom 

examensarbetets tidsperiod och resurser samt så att resultaten för olika uppbyggnader ska bli mer 

jämförbara. Dessa avgränsningar är: 

• Svenska normer och förhållanden beaktas. 



3 
 

• Planlösning utförs lika för alla våningar. 

• Grundläggning tas ej hänsyn till. 

• En dynamisk dimensionering utförs med hänsyn till horisontella svängningar orsakade av 
horisontell vindlast i bruksgränstillstånd. Vertikal last i form av egentyngd och nyttig last tas 
hänsyn till för att studera byggnadens dynamiska respons. 

• Ekonomi eller andra teknikområden än konstruktion beaktas inte. 
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2  Teori 

 KL-trä 
Korslimmat trä (KL-trä) är en relativt ny förädlad träprodukt som började utvecklas i Österrike och 

Tyskland under tidigt 1990-tal och användandet av produkten inom bostads-, kontors- och offentliga 

byggnader har ökat kraftigt de senaste åren i ett flertal länder (Mohammad, Gagnon, Douglas & 

Podesto, 2012). 

KL-trä består av korsvis lagda och limmade brädor som kan användas till att skapa massiva träskivor, 

pelare och balkar där det är de massiva träskivorna som främst används till bjälklag och väggar 

(Svenskt Trä, 2017). Vanligtvis består en KL-träskiva av ett ojämnt antal lager (ofta 3,5 eller 7 lager, 

men fler lager är även möjligt) där varje lager består av brädor placerade bredvid varandra och varje 

lager är riktat 90° i förhållande till intilliggande lager (Brandner, Flatscher, Ringhofer, Schickhofer & 

Thiel, 2016). Detta gör att skivorna får ortotropa egenskaper med tre vinkelräta huvudriktningar 

med bärighet både längs med (två riktningar) och vinkelrätt mot ytan (Svenskt Trä, 2017). De yttre 

lagrena är parallella och det är normalt sett riktningen på dessa som styr vilken riktning som är 

huvudbärriktning och skivorna bör utformas så att de är symmetriska från det mittersta lagret och ut 

(Blass & Fellmoser, 2004). Med olika utformningar av skivans lager och antal lager kan man alltså 

anpassa skivans egenskaper beroende på om den ska användas som vägg, bjälklag, tak eller andra 

element. Figur 2.1.1 nedan visar en KL-träskiva med fem korsvis lagda lager. 

 

 

Figur 2.1.1 – KL-träskiva (TimberFirst, 2012). 

KL-trä har mycket goda hållfasthets- och styvhetsegenskaper i förhållande till en låg vikt vilket gör 

det enkelt att hantera och bearbeta samt möjliggör stora konstruktioner som klarar höga laster 

(Svenskt Trä, 2017). Detta möjliggör en förenklad transport (Svenskt Trä, 2017) där stora KL-

träelement snabbt och effektivt kan monteras på byggplatsen tack vare en hög prefabriceringsgrad 

(Brandner et al., 2016) med hög datorstyrd precision för öppningar och anslutningar (Reynolds et al., 

2016). 

De nämnda fördelarna gör att KL-trä är mycket lämpligt som ett komplement till de traditionella 

träbyggnadsteknikerna men även en stark konkurrent till system som det senaste decenniet har 
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dominerats av stål, betong och murverk (Mohammad et al., 2012). De solida KL-träskivorna kan 

ersätta framförallt betongplattor och -väggar samt solida murade väggar.  

  Styvhetsegenskaper 
Beroende av tillverkare varierar tillgängliga tjocklekar och kvaliteter på KL-träskivorna. I Tabell 2.1.1 

nedan framgår KL-träskivornas styvhetsvärden för respektive tillgänglig tjocklek från Martinsons Trä 

som byggts upp med C24 brädor i styv riktning och C14 brädor i vek riktning (Martinsons, 2017a). 

Den vänstra kolumnen anger KL-träskivans tjocklek samt antal lager, där exempelvis 60-3s 

representerar en KL-träskiva med tjocklek 60 mm fördelat på 3 korsvis lagda lager. 50 % -fraktilen för 

styvhetsvärdena används eftersom beräkningar utförs i bruksgränstillståndet.  

Tabell 2.1.1 - Styvhetsvärden för deformationsberäkningar (50 % -fraktilen). (Martinsons, 2017a) 

 

  Volymelement 
System med volymelement, eller så kallade modulsystem, byggs vanligen upp av lätta 

träregelstommar men det finns en del exempel där massiva träelement såsom KL-trä används. 

Volymelementen byggs i fabrik där väggar, bjälklag och undertak byggs upp och kompletteras med 

bl.a. isolering, vindsskydd, ångspärr och invändiga skivor för att sedan bilda ett volymelement genom 

att bjälklag och undertak hängs in mellan väggelementen som är vertikalt lastbärande, se Figur 2.2.1.  
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Figur 2.2.1 – Volymelement tillverkad med lätt träregelstomme. (Svenskt Trä, 2016) 

Beklädnader, installationer och inredning såsom kök, fast inredning och utrustning monteras i 

volymelementet före det väderskyddas och transporteras till byggplatsen. På byggplatsen monteras 

volymerna ovanpå varandra där en hane-hona förbindare i form av en dubb förenklar montaget. 

Volymelementens storlek styrs av begränsningar i tillverkning, hantering och transport där de 

maximala måtten är vanligtvis 4,15 m i bredd, 13 m i längd och 3,1 m i höjd. Ett volymelement kan 

innefatta ett eller några rum och till och med en hel lägenhet när det gäller studentlägenheter. 

(Svenskt Trä, 2016)  

 Horisontalstabilisering  
En byggnads bärande system måste ta hand om de horisontella laster som de utsätts för och föra 

ned dessa i grunden för att kunna betraktas som stabil. Dessa horisontella laster utgörs framförallt 

av vindlaster, snedställning av pelare samt i många länder även jordbävningslaster. De vanligaste 

metoderna för att stabilisera en byggnad för horisontella laster är med ramverkan, fackverk och 

skivverkan. (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010) 

Ramverkan innebär att stommen stabiliseras genom momentstyva förband eller fast inspänning mot 

grunden (Isaksson et al., 2010). Dock är ramverkan framförallt för större träkonstruktioner mycket 

svårt att anordna rent praktiskt samtidigt som det medför höga kostnader, därför är 

horisontalstabilisering genom skivverkan eller fackverk mer vanligt (Lidelöw, Stehn, & Björnfot, 

2014). Figur 2.3.1 nedan visar principen hur stomstabilitet uppnås med hjälp av fackverk respektive 

skivverkan. Ett fackverkssystem nyttjar en eller flera diagonaler för att föra den horisontella kraften 

till grunden och kan exempelvis bestå av stag som tar upp dragkraft eller strävor som kan ta både 

tryck och drag (Lidelöw et al., 2014). Horisontalstabilitet uppnås med skivverkan genom att den 

horisontella kraften tas upp som skjuvkrafter i skivan och förs vidare till grunden (Lidelöw et al., 

2014). 
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Figur 2.3.1 - Exempel på horisontalstabiliserande system (Lidelöw et al., 2014). 

  Skivverkan 
Skivor kännetecknas av att de är mycket styva vid belastning i skivans eget plan medan böjstyvheten 

vinkelrätt skivans plan är avsevärt lägre (Isaksson et al., 2010). För flerbostadshus i trä är det vanligt 

att stabilisering mot horisontella laster sker genom skivverkan där väggars och bjälklags styvhet 

nyttjas (Svenskt Trä, 2017). Detta gäller för både massiva träskivor i KL-trä och lätta 

träregelkonstruktioner där det är skivbeklädnaden som stabiliserar väggen. 

Figur 2.3.2 nedan visar en princip för hur lastöverföringen sker genom skivverkan där den vindlast 

som belastar byggnadens väggar och tak förs genom bjälklagen och vidare till byggnadens 

stomstabiliserande väggar. Ytterväggarna fördelar halva lasten till det övre bjälklaget och den andra 

hälften till det undre bjälklaget. Det skjuvflöde som uppstår genom skivverkan i bjälklaget fördelar 

lasten till underliggande stomstabiliserande väggar som på samma sätt för lasten vidare ner till 

underliggande bjälklag. (Svenskt Trä, 2017) 
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Figur 2.3.2 – Lastöverföring i byggnad med horisontalstabilisering genom skivverkan. (Svenskt Trä, 
2017) 

Genom lastöverföringen i Figur 2.3.2 ovan medför detta att för flervåningsbyggnader, där skivverkan 

nyttjas, ackumuleras de horisontella krafterna nedåt i byggnaden då linjelasten på respektive 

bjälklag adderas våning för våning ned till grunden. Figur 2.3.3 nedan beskriver detta fenomen för en 

trevåningsbyggnad. Vidare visar Figur 2.3.2 ovan att den horisontella lasten ger upphov till lyftkrafter 

i den ände av den stomstabiliserande väggen där den horisontella lasten angriper och en tryckkraft i 

den bortre änden. Detta kräver att väggen förankras mot lyftning samt att man beaktar den 

tryckkraft som uppstår. (Girhammar & Källsner, 2016)  

 

Figur 2.3.3 - Ackumulering av horisontella laster genom skivverkan. (Svenskt Trä, 2017) 
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   Horisontalstabilisering av volymelement 
Den lokala stabiliteten inom en volym upprätthålls genom den skivverkan som redogjorts för i 

Kapitel 2.3.1 ovan genom horisontella skivor i golv- och takbjälklag och samt vertikala skivor i 

volymskiljande väggar. För att uppnå en global stabilitet för ett visst antal volymelement som 

monteras på varandra används friktion mellan våningarna för att de inte ska förskjutas i förhållande 

till varandra och föra ned de horisontella lasterna våning för våning likt Figur 2.3.3 ovan. För att 

motverka förskjutningen ytterligare används dubbar mellan volymerna i dess fyra hörn vilket också, 

som nämnt under Kapitel 2.2 förenklar montaget (Ytterberg, 2007). För att förankra en volym till 

underliggande volym mot lyftkraften, som uppstår i ena änden vid horisontell belastning, används 

spikplåtar mellan volymerna. Detta för att den övre volymen inte ska stjälpa över och falla ned från 

underliggande volym. Även egenvikten motverkar denna stjälpning (Ytterberg, 2007). 

   Stomsystem för höga byggnader  
Stomsystem för höga byggnader kan delas in i interna respektive externa strukturer och indelningen 

beror på var i byggnaden det huvudsakliga horisontalstabiliserande systemet är placerat. Om 

huvuddelen av det horisontalstabiliserande systemet är placerat inom byggnadens insida är det en 

intern struktur och omvänt innebär en extern struktur att huvuddelen av det 

horisontalstabiliserande systemet är lokaliserat i byggnadens yttre del, såsom i yttervägg. Höga 

byggnader består ofta av en kombination av de två alternativen, där till exempel delar av 

byggnadens yttre del kan utgöra en mindre del av den horisontalstabiliserande funktionen hos en 

intern struktur. Att kombinera interna och externa strukturer kan med fördel användas för att höja 

byggnadens styvhet. (Ali & Moon, 2007) 

  Interna strukturer 
Flertalet interna strukturer nyttjar system med momentstyva ramar, skjuvväggar (skivverkan) och 

fackverk för att horisontalstabilisera byggnaden (Ali & Moon, 2007). Skjuvväggar har länge använts 

för att ge byggnader horisontell stabilitet och betraktas som konsolbalkar som är fast inspända mot 

grunden (Ali & Moon, 2007). Med skjuvväggar byggs ofta kärnor upp som stabiliserar en byggnad 

mot horisontella laster och dessa kärnor placeras ofta runtom hiss- och serviceschakt samt trapphus 

(Ali & Moon, 2007). För träbyggnader används lämpligen massiva KL-träskivor som skjuvväggar men 

även skivbeklädnader på träregelväggar ger en skivverkan som gör att de därmed kan användas som 

skjuvväggar (Svenskt Trä, 2017). Fackverk i form av ramar med diagonaler kan även användas för att 

stabilisera byggnader mot horisontella laster där diagonalerna kan byggas in i väggar som 

exempelvis kan bilda kärnor (Ali & Moon, 2007).  

För höga byggnader i betong och stål är det vanligt att kombinera skjuvväggar med momentstyva 

ramar för att skapa ett system där interaktion mellan ramverkan och skivverkan sker. Enligt Ali & 

Moon (2007) förekommer även betong- och stålbyggnader där skjuvväggar i betong kombineras 

med ledade stålramar. Eftersom momentstyva ramar, som redan nämnt under Kapitel 2.3, är svåra 

att uppnå med träkonstruktioner bedöms systemet med skjuvväggar och ledade ramar som lämplig 

för träbyggnad där den stabiliserade kärnan utgörs av KL-trä och ramverket av limträ.  

 Externa strukturer 
Bland externa strukturer är så kallade ”tube-system” vanliga, där den horisontalstabiliserande 

funktionen placeras i byggnadens yttre perimeter för att öka det strukturella djupet och därmed 

förbättra motståndskraften mot horisontella laster. Det finns ett flertal olika tube-system som bland 

annat använder momentstyva ramverk eller fackverk i byggnadens yttre perimeter för att stabilisera 

byggnaden. Även så kallade ”tube in tube-system” används där det externa tube-systemet 

kombineras med en intern kärna. (Ali & Moon, 2007) 



10 
 

För höga träbyggnader förekommer tube-system där byggnader använder fackverk i byggnadens 

yttervägg men även tube in tube-system där både kärna och yttervägg består av KL-trä och har en 

horisontalstabiliserande funktion. Ytterligare ett möjligt alternativ för tube in tube-system är att 

kombinera externt fackverk med intern kärna. 

 Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden (FEM) är en metod för att approximativt lösa numeriska problem med hjälp 

av differentialekvationer. I en finit elementanalys (FEA) delas en struktur upp i flera mindre delar, så 

kallade finita element, fördelat över ett mesh (eller FE-nät) där elementen kopplas ihop av noder. En 

annan benämning för denna uppdelning är att strukturen diskretiseras. Detta skapar ett system av 

algebraiska ekvationer och beroende på vad som eftersöks kan de sökta kvantiteterna approximeras 

element för element över hela strukturen. FEM kan användas för att beräkna en mängd olika 

problem för en struktur som exempelvis fördelningen av temperatur, spänningar och förskjutningar.  

Vid analys av byggnader kan både statiska och dynamiska analyser utföras vilket gör att FEM bland 

annat lämpar sig för analys av en byggnads dynamiska svängningar och vibrationer. (Cook, Malkus, 

Plesha & Witt, 2002) 

Det finns en mängd datorprogram som använder sig utav FEM för att analysera olika typer av 

strukturer samt för att lösa olika typer av problem. Ett av dessa program, som används vid detta 

arbete, är Robot Structural Analysis 2017 från Autodesk där byggnader kan modelleras upp och 

analyseras.  

Några fördelar med FEM är att det inte finns några begränsningar för strukturens geometri, 

randvillkor och lastförhållanden. Materialegenskaperna är inte låsta till att vara isotropa och kan 

variera från ett element till ett annat men även inom ett och samma element. Inom en FE-modell 

kan flera olika komponenter med olika strukturella beteenden kombineras för att bygga upp en 

struktur, såsom exempelvis stänger, balkar, plattor och kablar. Detta gör att en FE-modell kan 

modelleras upp mycket likt den verkliga studerade strukturen. Det är dock viktigt att påpeka att FEA 

är en simulering som representerar en idealiserad och förenklad verklighet vad gäller bland annat 

geometri, materialegenskaper, laster och randvillkor. Detta ställer krav på att analytikern måste veta 

vilka resultat som eftersöks och har en god förståelse för problemets fysiska karaktär samt vilka 

parametrar som påverkar resultatet innan en FE-modell kan upprättas. En FE-modell bör vara så 

enkel som möjligt där överflödiga detaljer exkluderas och alla relevanta detaljer inkluderas, så att 

analysen av modellen inte blir onödigt komplicerad men ändå ger ett resultat som beskriver det 

verkliga problemet med tillräcklig noggrannhet. (Cook et al., 2002) 

 Dynamiska vindlaster och svängningar 
Den horisontella lasten som uppkommer på grund av vind är en av huvudorsakerna till att 

dimensionering av höga byggnader skiljer sig från låga och medelhöga byggnader (Stafford Smith & 

Coull, 1991).  En byggnads dynamiska respons i form av svängningar som uppkommer på grund av 

vind är kritisk för höga byggnader. De flesta byggnaderna har tillräcklig hållfasthet och styvhet för att 

stå emot vindlaster i brottgränstillståndet. Det som är styrande för höga byggnader som är uppbygga 

av lätta och höghållfasta material är att kontrollera vind i bruksgränstillståndet så att svängningar 

inte ger upphov till accelerationsnivåer som är störande för de som vistas i byggnaden (Taranath, 

2012). Detta blir extra påtagligt för höga träbyggnader eftersom dess låga egenvikt och högre 

flexibilitet gör att de är mer känsliga för vindinducerade svängningar än tyngre byggnader i stål och 

betong (Chapman et al., 2012). 
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För typiska lägre byggnader räcker det ofta att betrakta vindlast som en enkel statisk och bunden 

last som är utbredd över byggnadens yta enligt formfaktorer som beror på vindriktning och 

byggnadens form (Isaksson et al., 2010). Detta sätt att se på vindlast kan vid dimensionering av höga 

byggnader ge upphov till oacceptabla överdimensioneringar, felaktiga resultat eller grova 

underdimensioneringar och är därför inte lämpligt för höga byggnader. Vindlaster är i sin natur 

dynamiska där ett flertal olika flöden kan uppstå när de samspelar med byggnader vilket gör 

vindlaster mycket komplext. (Mendis et al., 2007) 

Vindens hastighet och riktning kan förändras drastiskt vilket ger upphov till vindturbulens som är en 

viktig faktor för att bestämma den dynamiska responsen för en byggnad. Varje byggnad svänger med 

en naturlig egenfrekvens och om den belastas med en dynamisk last i eller nära denna frekvens kan 

resonans ge upphov till förstärkta svängningar eller i värsta fall skador uppstå som är 

oproportionerligt stora i förhållande till lastens storlek. (Taranath, 2012)  

  Svängning parallellt och vinkelrätt vindriktningen 
Framförallt höga och slanka byggnader reagerar dynamiskt på vindlast i form av att byggnaden 

börjar svänga, både parallellt den riktning som vinden angriper byggnaden och vinkelrätt vindens 

riktning, se Figur 2.6.1. (Mendis et al., 2007) 

 

Figur 2.6.1. Riktningar på respons från dynamisk vind. (Mendis et al., 2007) 

Längs med vindriktningen påverkas byggnaden av vindstötar i olika storlekar (wind buffeting). De 

stora vindstötarna uppstår mindre ofta och har generellt sett en mycket lägre frekvens än 

byggnadens egenfrekvens, vilket gör att byggnadens egensvängningar inte förstärks. Små vindstötar 

angriper byggnaden oftare och kan då inducera byggnaden att börja svänga i frekvenser nära dess 

egenfrekvens. Detta gör att egensvängningarna förstärks av vinden genom resonans vilket kan ge 

upphov till mycket stora svängningar längs med vindriktningen. (Mendis et al., 2007) 

En byggnad med en traditionell form bryter vinden vilket ger upphov till luftvirvlar som avlöser 

varandra (vortex shedding) kring byggnadens kanter som resulterar i en kraft vinkelrätt 

vindriktningen och byggnaden kan då börja svänga i denna vinkelräta riktning (Mendis et al., 2007). 

Vid låga vindhastigheter är detta oftast inget problem då vinden bryts och luftvirvlarna uppkommer 

på vardera sida av byggnaden samtidigt och tar ut varandra. Vid högre vindlaster kan det dock hända 

att vinden bryts så att den vinkelräta lasten angriper vardera sida växelvis med en frekvens som är 
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hälften av den från vindstötarna längs med vindriktningen. Detta gör att byggnaden börjar svänga 

vinkelrätt mot vindriktningen och ifall dessa svängningar skulle finna resonans med byggnadens 

egenfrekvens kan det ge upphov till mycket stora svängningar, Figur 2.6.2 nedan förklarar detta 

fenomen. (Taranath, 2012) 

 

Figur 2.6.2 – Vortex shedding som ger upphov till svängningar vinkelrätt mot vindriktningen. 
(Taranath, 2012) 

 Dynamiska egenskaper 
En byggnad kan approximativt betraktas som en vertikal konsolbalk som är fast inspänd mot 

grunden (Edskär & Lidelöw, 2017). Vid belastning av en dynamisk last kommer byggnaden att sättas i 

rörelse genom att börja svänga och denna dynamiska respons beror på byggnadens massa, styvhet 

och dämpning (Stafford Smith & Coull, 1991). Systemets dynamiska egenskaper beskrivs enligt 

(Chopra, 2007) genom följande rörelseekvation: 

 𝒎�̈� + 𝒄�̇� + 𝒌𝑢 = 𝑝(𝑡) (2.7.1) 

där:  

 m = massamatris 

 c = dämpningsmatris 

 k = styvhetsmatris 

 u = förskjutningsvektor 

 u̇ = hastighetsvektor 

 ü = accelerationsvektor 

 p(t) = dynamisk last som varierar med tiden  

Det dynamiska systemet för en byggnad kan på ett förenklat sätt beskrivas genom ett massa-fjäder-

dämparsystem med en frihetsgrad som rör sig längs en friktionslös yta och belastas med en 

dynamisk last som varierar med tiden enligt Figur 2.7.1a nedan. Ett annat förenklat schematiskt sätt 

att se på det dynamiska systemet är i form av en ram med en frihetsgrad enligt Figur 2.7.1b. 

Systemet är idealiserat och består av en koncentrerad massa, en masslös ram som bidrar med 

styvhet och en dämpare som absorberar systemets rörelseenergi samt belastas av den dynamiska 

lasten p(t). (Chopra, 2007) 
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Figur 2.7.1 – a) Massa-fjäder-dämparsystem  b) Förenklad ram 

 Egenfrekvens och svängningsmoder 
När ett system, med massan m och styvheten k samt som antas vara fri från dämpning (c=0), 

exciteras ur sitt jämviktsläge börjar det svänga med den cirkulära naturliga egenfrekvensen ωn. Den 

cirkulära naturliga egenfrekvensen beror enligt (Chopra, 2007) på massan och styvheten enligt: 

 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
   [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] (2.7.2) 

Den tid det tar för det odämpade systemet att svänga en hel svängningscykel, den naturliga 

svängningsperioden Tn, fås av 

  
𝑇𝑛 =

2𝜋

𝜔𝑛
  [𝑠] (2.7.3) 

där systemet på en sekund svänger 1/Tn cykler. Detta ger den naturliga egenfrekvensen för 

systemet, fn, angett i Hz (svängningscykler per sekund) enligt (2.7.4) nedan. (Chopra, 2007) 

 
𝑓𝑛 =

1

𝑇𝑛
=
𝜔𝑛
2𝜋
   [𝐻𝑧] (2.7.4) 

Som (2.7.2)-(2.7.4) ovan visar styrs systemets egenfrekvens av dess styvhet och massa. Om två olika 

system med en frihetsgrad och samma massa men olika styvhet betraktas kommer det styvare 

systemet ha en högre egenfrekvens och kortare svängningsperiod. Om två system med samma 

styvhet men olika massa jämförs får det tyngre systemet en lägre egenfrekvens och längre 

svängningsperiod (Chopra, 2007). 

En byggnad kan förskjutas i flera frihetsgrader till skillnad från det förenklade systemet med en 

frihetsgrad, men teorin bakom är fortfarande applicerbar. En odämpad struktur med flera 

frihetsgrader kan svänga på flera olika sätt beroende på hur och i vilken riktning den exciteras. Detta 

ger upphov till olika svängningsmoder där varje svängningsmod har en egen modform och 

egenfrekvens. Sambandet mellan massa, styvhet, egenfrekvens och modform fås av (2.7.5) nedan, 

vilket är en formell lösning på ett så kallat egenvärdesproblem vars lösning används för att få fram 

egenfrekvens och modform när styvheten och massan är känd. (Chopra, 2007) 

 [𝑘 − 𝜔𝑛
2𝑚]𝜙𝑛 = 0 (2.7.5) 

 där ϕn = modform   

Det är vanligtvis en byggnads tre första svängningsmoder, det vill säga de med lägst frekvens, som är 

av intresse vid beräkning av byggnadens dynamiska respons och dessa motsvarar ofta byggnadens 

böjsvängning i x- respektive y-riktning samt vridsvängning kring z-axeln (Taranath, 2012). 
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Byggnadens egenfrekvenser och modformer bestäms vanligen genom en analys i finita element-

programvara (Boggs & Dragovich, 2006) och inom Autodesk Robot Structural Analysis kan en 

modalanalys utföras för att lösa egenvärdesproblemet i (2.7.5) för att beräkna detta (Autodesk, 

2016).  

Sammanfattningsvis kan en byggnads dynamiska respons påverkas av att förändra dess styvhet, 

massa eller dämpning, vilket tydligt visas av Ekvation (2.7.1). Att öka en byggnads styvhet minskar 

byggnadens förskjutning men ger bara en liten minskning av accelerationsnivån i svängningarna då 

även egenfrekvensen ökar med ökad styvhet (Stafford Smith & Coull, 1991) i enlighet med Ekvation 

(2.7.2)-(2.7.4). Stafford Smith & Coull (1991) redogör vidare att en ökning av massan ger en 

motsvarande minskning av accelerationen där byggnadens egenfrekvens även minskar. Vidare ger 

en ökning av byggnadens dämpning minskade accelerationsnivåer (Stafford Smith & Coull, 1991). 

  Ekvivalent massa 
För att ta hänsyn till byggnadens massa definieras denna enligt (SS-EN 1991-1-4, 2005) som en 

ekvivalent massa per ytenhet, μe, enligt:  

 
𝜇𝑒 =

∫ ∫ 𝜇(𝑦, 𝑧) ∙ 𝜙1
2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑏

0

ℎ

0

∫ ∫ 𝜙1
2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑏

0

ℎ

0

  [𝑘𝑔/𝑚2] (2.7.6) 

   
  där μ(y,z) = ekvivalent massa per ytenehet  
  ϕ1(y,z) = första svängningsmodens funktion  

Täljaren i Ekvation (2.7.6) ovan utgör byggnadens modalmassa. Autodesk Robot gör sin modalanalys 

genom att räkna med massnormaliserade modformer (Autodesk, 2016) vilket innebär att 

modalmassan sätts lika med 1,0 och endast nämnaren i Ekvation (2.7.6) behöver beräknas (Malo, 

Abrahamsen & Bjertnæs, 2016). Då kan den ekvivalenta massan per längdenhet, me, fås genom att 

multiplicera hela uttrycket med byggnadens djup vinkelrätt vindriktningen, d: 

 
𝑚𝑒 =

1

∫ ∫ 𝜙1
2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑏

0

ℎ

0

∙ 𝑑   [𝑘𝑔/𝑚] (2.7.7) 

  Dämpning 
Dämpningen är ett mått på hur snabbt rörelseenergin avtar i ett system och för en byggnad innebär 

det att svängningarna från dynamisk vind minskar (Taranath, 2012). Dämpning kan delas in i två 

kategorier, passiv och aktiv dämpning, där passiva dämpare har fasta egenskaper och aktiva 

dämpare har egenskaper vars aktiveras och ändras med varierande exciterande vindlast vilket med 

hjälp av en kontrollmekanism som kräver en energikälla (Ali & Moon, 2007). Den mest betydande 

passiva dämpningen i en byggnad uppkommer genom friktion mellan olika byggnadselement 

(Chopra, 2007). Det finns ett flertal andra passiva och aktiva dämpningssystem som nyttjar 

viskositet, där dämpning uppkommer när ett system vibrerar i vätska, eller svängande massor som 

motverkar svängningarnas rörelser (Ali & Moon, 2007). 

Enligt SS-EN-1991-1-4 (2005) beaktas dämpningen i bärverk i form av logaritmiskt dekrement av 

dämpning, δ, vilket är summan av mekanisk dämpning, δs, aerodynamisk dämpning, δa, samt 

dämpning på grund av speciell utrustning, δd, enligt Ekvation (2.7.8) nedan. 

 𝛿 = 𝛿𝑠 + 𝛿𝑎 + 𝛿𝑑  (2.7.8) 
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Den mekaniska dämpningen innefattar bland annat passiv dämpning i form av friktion mellan 

byggnadsdelar och beror på vilken typ av konstruktion och vilka material som används. Tyvärr är 

kunskapen om dämpningsförhållandena hos olika typer av byggnader bristfälliga, speciellt gällande 

träbyggnader (Chapman et al., 2012). Enligt Boggs & Dragovich (2006) är det svårt att förutsäga en 

byggnads dämpning under projekteringen och istället används uppskattade värden på dämpningen. 

Tabell F.2 (SS-EN 1991-1-4, 2005) anger approximativa värden på det logaritmiska dekrementet för 

den mekaniska dämpningen för den första svängningsmoden hos flera byggnadstyper men inte för 

träbyggnader. Det finns dock angivna värden som gäller för träbroar där det logaritmiska 

dekrementet för mekanisk dämpning varierar inom intervallet 0.06-0.12. Detta motsvarar ett 

dämpningsförhållande, ξ, på 1-1,9 % enligt Ekvation (2.7.9) nedan (Malo et al., 2016). 

 
𝜉 =

𝛿

2𝜋
 

(2.7.9) 

Dämpningsförhållanden för olika typer av träbyggnader har uppmätts i ett flertal olika studier och 

har sammanställts av Johansson et al. (2015) i Tabell 2.7.1 nedan. 

Tabell 2.7.1 - Egenfrekvenser och dämpningsförhållanden för träbyggnader (Johansson et al., 2015). 

 

Den aerodynamiska dämpningen uppstår i och med att luftmotståndet bromsar upp en liten del 

byggnadens svängningar (Kareem & Gurley, 1996). Det logaritmiska dekrementet vid aerodynamisk 

dämpning, δa, för den första svängningsmoden fås enligt SS-EN 1991-1-4 (2005) av: 

 
𝛿𝑎 =

𝑐𝑓 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑏 ∙ 𝑣𝑚(𝑧 = ℎ)

2 ∙ 𝑛1 ∙ 𝑚𝑒
 

(2.7.10) 

 Där cf = Formfaktor för kraft i vindriktningen 

 ρluft = Luftens densitet [kg/m³]. SS-EN 1991-1-4 (2005) rekommenderar densiteten 1,25 

kg/m³. 

 b = Byggnadens bredd [m] 

 vm(z = h) = Medelvindhastigheten [m/s] enligt Kapitel 2.8.1 vid byggnadshöjden h. 

 n1 = f1 = Egenfrekvens för den första svängningsmoden [Hz], se Kapitel 2.7.1. 



16 
 

 me = Ekvivalent massa [kN/m], se Kapitel 2.7.2. 

Formfaktorn för kraft i vindriktningen, cf, för en rektangulär byggnad med skarpa kanter fås enligt 

SS-EN 1991-1-4 (2005) med hjälp av: 

 𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 ∙ 𝜓𝜆 (2.7.11) 

 där: 

 cf, 0 = formfaktor för kraft för ett rektangulärt skarpkantigt tvärsnitt med försumbar 

strömning över bärverksdelens ändar enligt Figur 7.23 (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

 ψλ = reduktionsfaktor med hänsyn till strömning över bärverksdelens ändar enligt Figur 7.36 

(SS-EN 1991-1-4, 2005). 

Reduktionsfaktorn ψλ beror enligt Figur 7.36 i SS-EN 1991-1-4 (2005) på fyllnadsgraden, ϕ, samt den 

effektiva slankheten, λ. Fyllnadsgraden sätts till ϕ = 1 och värden för λ beräknas enligt Tabell 7.16 i 

SS-EN 1991-1-4 (2005). Det innebär att Ekvation (2.7.12) samt (2.7.13) enligt SS-EN 1991-1-4 (2005) 

fås enligt nedan. 

 

𝑐𝑓,0 =

{
 
 

 
 0,3193 ∙ ln (

𝑑

𝑏
) + 2,5139 𝑓ö𝑟 0,2 ≤

𝑑

𝑏
< 0,7 (𝑍𝑜𝑛 𝐴)

−0,7121 ∙ ln (
𝑑

𝑏
) + 2,1460 𝑓ö𝑟 0,7 ≤

𝑑

𝑏
< 5 (𝑍𝑜𝑛 𝐵)

−0,1443 ∙ ln (
𝑑

𝑏
) + 1,2322 𝑓ö𝑟 5 ≤

𝑑

𝑏
≤ 10 (𝑍𝑜𝑛 𝐶)

 

 

 

(2.7.12) 

 

 

𝜆 = {
min (1,4 ∙

ℎ

𝑏
; 70)  𝑓ö𝑟 ℎ ≥ 50 𝑚

min (2 ∙
ℎ

𝑏
; 70)  𝑓ö𝑟 ℎ < 15 𝑚

 

 

(2.7.13) 

 där: 

 b = byggnadens bredd vinkelrätt vindriktningen [m]. 

 d = byggnadens djup i vindriktningen [m]. 

 h = byggnadens höjd [m]. 

 Mellanliggande värden för λ om 15 m ≤ h < 50 m beräknas genom linjär interpolation. 

Dämpning på grund av speciell utrustning, δd, avser den dämpning som uppnås i byggnaden med 

hjälp av installerade passiva eller aktiva dämpningssystem. Denna typ av dämpning kommer inte att 

beaktas då inga dämpningssystem kommer att installeras eller jämföras inom ramen för detta 

arbete. 

 Vind- och accelerationsberäkningar 
Enligt SS-EN 1991-1-4 (2005) ska en byggnads brukbarhet utvärderas genom att använda den 

maximala utböjningen och accelerationens standardavvikelse på höjden z ovan mark i 

bruksgränstillståndet. I detta arbete beaktas toppaccelerationen i svängningarna på golvbjälklaget i 

byggnadens översta våning och rekommenderade beräkningsmetoder anges i SS-EN 1991-1-4 (2005) 

samt EKS 10 (2016) där byggnaden betraktas som ett konsolbärverk. Både SS-EN 1991-1-4 (2005) och 

EKS 10 (2016) behandlar dynamisk respons på grund av turbulens längs vindens riktning i resonans 

med bärverkets svängningar i vindriktningen för den första svängningsmoden, d.v.s. den med lägst 

frekvens. Beräkningsmetoder för dynamisk respons vinkelrätt vindens riktning samt dynamisk 
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respons i form av vridning saknas i dagens standarder och därför beräknas endast accelerationsnivån 

längs vindriktningen. En konsekvens av detta är att byggnaden bör utformas så att den första och 

andra svängningsmoden bör vara i form av böjsvängning i x- eller y- riktning och inte i form av 

vridningssvängning kring z-axeln. 

  Medelvindhastighet och dynamisk vind 
Grundvärdet för referensvindhastigheten avser enligt SS-EN 1991-1-4 (2005) en medelvindhastighet 

som under ett år överskrids med sannolikheten 2 % på höjden 10 m över marken. Detta motsvarar 

en återkomsttid på 50 år och EKS 10 (2016) anger att en referensvindhastighet för övriga 

återkomsttider, vTa, kan beräknas enligt Ekvation (2.8.1) nedan. 

 

𝑣𝑏,𝑇𝑎 = 0,75𝑣𝑏,50√1− 0,2 ln (− 𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇𝑎
)) 

 

(2.8.1) 

 

 där: 

 v50 = karakteristiska referensvindhastigheten, återkomsttid 50 år [m/s]. 

 Ta = Återkomsttid [antal år]. 

Medelvindhastigheten, vm(z), på höjden z meter över mark beror på terrängens råhet och topografi 

samt referensvindhastigheten och bestäms med Ekvation (2.8.2) nedan. (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

 𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐0(𝑧) ∙ 𝑣𝑏.𝑇𝑎 (2.8.2) 

 där: 

 cr(z) = Råhetsfaktor. 

 c0(z) = Topografifaktor. 

Råhetsfaktorn, cr(z), fås av Ekvation (2.8.3) nedan och beror av vilken terrängtyp som råder där 

byggnaden placeras (SS-EN 1991-1-4, 2005). Tabell 4.1 i SS-EN 1991-1-4 (2005) anger de fem olika 

terrängtyperna (terrängtyp 0-IV) som varierar från öppen havsmiljö till tätbebyggd stadsmiljö. 

 

𝑐𝑟(𝑧) = {
𝑘𝑟 ∙ ln (

𝑧

𝑧0
)  𝑓ö𝑟 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛) 𝑓ö𝑟 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑖𝑛                      
 (2.8.3) 

 där: 

 kr = Terrängfaktor. 

 z0 = Råhetslängd [m] enligt SS-EN 1991-1-4 (2005), Tabell 4.1.   

 zmin = Minimihöjd [m] enligt SS-EN 1991-1-4 (2005), Tabell 4.1. 

Terrängfaktorn, kr, beror på råhetslängden, z0, och fås av Ekvation (2.8.4) nedan. (SS-EN 1991-1-4, 

2005) 

 
𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (

𝑧0
𝑧0,𝐼𝐼

)

0,07

 (2.8.4) 

 där: 

 z0,II = Råhetslängd för terrängtyp II [m] = 0,05 [m] enligt SS-EN 1991-1-4 (2005),Tabell 4.1.   
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Topografifaktorn, c0(z), beaktar ifall slänters krön och enstaka höjder förstärker 

medelvindhastigheten och detta värde sätts vanligen till 1,0 då topografin inte antas öka 

medelvindhastigheten. (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

Efter att medelvindhastigheten beräknats med Ekvation (2.8.5) kan medelvindhastighetstrycket, 

qm(h), vid byggnadshöjden h fås av Ekvation (2.8.5). (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

 
𝑞𝑚(ℎ) =

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑣𝑚(𝑧 = ℎ)
2

2
 [𝑃𝑎] (2.8.5) 

 där:  

 ρluft = luftens densitet [kg/m³] enligt Kapitel 2.7.3. 

 vm(z = h) = Medelvindhastighet enligt ovan för byggnadshöjden h.  

Vidare ger vinden upphov till att byggnaden svänger i vindriktningen på grund av turbulenta 

vindstötar enligt Kapitel 2.5. Turbulensintensitetsfaktorn, Iv(h), för byggnadshöjden h tar hänsyn till 

vindens dynamiska effekter i vindriktningen (SS-EN 1991-1-4, 2005) och beräknas med hjälp av:  

 
𝐼𝑣(ℎ) =

𝑘𝑙

𝑐0(ℎ) ∙ ln (
ℎ
𝑧0
)

 (2.8.6) 

där:  

 kl = Turbulensfaktor, sätts vanligen till 1,0. (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

 c0(h) = Topografifaktor vid byggnadshöjden h som sätts till 1,0 enligt ovan. 

  Acceleration 
Toppaccelerationen på byggnadens översta våning beräknas genom den metod som föreskrivs i EKS 

10 (2016) med stöd av SS-EN 1991-1-4 (2005). Toppaccelerationen, Ẍmax(z), ges enligt EKS 10 (2016) 

av: 

 �̈�𝑚𝑎𝑥(𝑧) = 𝑘𝑝 ∙ 𝜎�̈�(𝑧) (2.8.7) 

 där: 

 kp = Spetsfaktor. 

 σẍ(z) = Accelerationens standardavvikelse i vindriktningen på höjden z över mark.  

Spetsfaktorn, kp, definieras som förhållandet mellan maxvärdet och standardavvikelsen för 

responsens varierande del (SS-EN 1991-1-4, 2005) och beräknas enligt Ekvation (2.8.8)-(2.8.15) 

nedan. (EKS 10, 2016) 

 
𝑘𝑝 = √2ln (𝑣𝑇) +

0,6

√2ln (𝑣𝑇)
 (2.8.8) 

 där: 

 v = Medelvärde av uppkorsningsfrekvensen [Hz] enligt Ekvation (2.8.9) nedan. v ≥ 0,08 Hz 

enligt SS-EN 1991-1-4 (2005).  

 T = Tid [s] som medelvindhastigheten beräknas över. SS-EN 1991-1-4 (2005) rekommenderar 

tiden 600 sekunder. 

 

𝜐 = 𝑛1 ∙ √
𝑅2

𝐵2 + 𝑅2
 

 

(2.8.9) 
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 där: 

 n1 = f1 = egenfrekvens för den första svängningsmoden [Hz], se Kapitel 2.7.1. 

 B² = Faktor för bakgrundsrespons  

 R² = Faktor för resonansrespons 

Faktorn för bakgrundsresponsen, B², beaktar reduktionen av det effektiva vindtrycket på grund av 

avtagande korrelation vid ökande belastningsyta (SS-EN 1991-1-4, 2005) och beräknas med Ekvation 

(2.8.10) nedan (EKS 10, 2016).  

 
𝐵2 = 𝑒𝑥𝑝 [−0,05(

ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑓
) + (1 −

𝑏

ℎ
) ∙ (0,04 + 0,01(

ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑓
))] 

(2.8.10) 

 där: 

 href = referenshöjd [m]. Boverket (1997) anger referenshöjden 10 meter. 

 b = Byggnadens bredd vinkelrätt vindriktningen [m]. 

 h = Byggnadens höjd [m]. 

Faktorn för resonansresponsen, R², beaktar turbulens i resonans med byggnadens egensvängningar i 

den aktuella svängningsmoden (SS-EN 1991-1-4, 2005) och beräknas med Ekvation (2.8.11)-(2.8.15) 

nedan (EKS 10, 2016). 

 
𝑅2 =

2𝜋𝐹 ∙ 𝜙𝑏 ∙ 𝜙ℎ
𝛿

 
(2.8.11) 

 där: 

F = Karmans vindenergispektrum (Boverket, 1997) enligt Ekvation (2.8.12) (EKS 10, 2016). 

 φb = Storleksfaktor med hänsyn till byggnadens bredd (Boverket, 1997) enligt Ekvation 

(2.8.14) (EKS 10, 2016). 

 φh = Storleksfaktor med hänsyn till byggnadens bredd (Boverket, 1997) enligt Ekvation 

(2.8.15) (EKS 10, 2016). 

 δ = Logaritmiskt dekrement för dämpning enligt Kapitel 2.7.3. 

 
𝐹 =

4𝑦𝐶

(1 + 70,8𝑦𝐶
2)
5
6

 (2.8.12) 

 där: 

 yC = Faktor som beror på karakteristisk turbulenslängd som kan sättas till 150 m, 

egenfrekvens för det första svängningsmoden och medelvindhastigheten (Boverket, 1997) 

enligt Ekvation (2.8.13). (EKS 10, 2016) 

 
𝑦𝐶 =

150𝑛1
𝑣𝑚(𝑧 = ℎ)

 (2.8.13) 

 
𝜙𝑏 =

1

1 +
3,2𝑛1 ∙ 𝑏
𝑣𝑚(𝑧 = ℎ)

 
(2.8.14) 
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𝜙ℎ =
1

1 +
2𝑛1 ∙ ℎ

𝑣𝑚(𝑧 = ℎ)

 (2.8.15) 

 där: 

 vm(z = h) = Medelvindhastigheten enligt Kapitel 2.8.1. 

Då spetsfaktorn, kp, med hjälp av Ekvation (2.8.8) har beräknats behöver accelerationens 

standardavvikelse, σẍ(z), beräknas genom Ekvation (2.8.16). (EKS 10, 2016) 

 
𝜎�̈�(𝑧) =

3𝐼𝑣(ℎ) ∙ 𝑅 ∙ 𝑞𝑚(ℎ) ∙ 𝑏 ∙ 𝑐𝑓 ∙ 𝜙1,𝑥(𝑧)

𝑚𝑒
 (2.8.16) 

 där: 

 Iv(h) = Turbulensintensitetsfaktor enligt Kapitel 2.8.1.  

 qm(h) = Hastighetstryckets medelvärde [Pa] enligt Kapitel 2.8.1. 

 cf = Formfaktor för kraft i vindriktningen enligt Kapitel 2.7.3. 

 φ1,x (z) = Modfunktionen vid svängning i vindriktningen för den första svängningsmoden. 

 me = Ekvivalent massa enligt Kapitel 2.7.2. 

Modfunktionen vid svängning i vindriktningen för den första svängningsmoden, φ1,x(z), kan enligt EKS 

10 (2016) uppskattas med Ekvation (2.8.17).  

 
𝜙1,𝑥(𝑧) = (

𝑧

ℎ
)
1,5

 (2.8.17) 

Nu kan slutligen den maximala accelerationen, Ẍmax(z), beräknas med hjälp av Ekvation (2.8.7). Ett 

förtydligande är att z avser den höjd över mark där svängningarnas accelerationer beräknas medan h 

avser byggnadens totala höjd i beräkningarna ovan. 

  Komfort 
Ett viktigt område vid dimensioneringen av höga byggnader är hur människor som vistas i byggnaden 

reagerar på och upplever svängningarnas rörelser och vibrationer som uppstår på grund av dynamisk 

vind (Mendis et al., 2007). Dessa rörelser kan ge upphov till en mängd olika reaktioner hos 

människor från rädsla och oro till obehag, störande av koncentrationen vid dagliga aktiviteter samt 

till och med yrsel, migrän och illamående vid långvarig utsatthet (Kwok, Hitchcock & Burton, 2009). 

Människors känslighet mot rörelser och vibrationer kan göra att en annars acceptabel byggnad kan 

bli mindre önskvärd eller i värsta fall oanvändbar (Stafford Smith & Coull, 1991) och därför är 

mänsklig komfort viktig. Enligt Kwok et al. (2009) är den mänskliga responsen på byggnadens 

svängningar en komplex blandning av psykologiska och fysiska faktorer där känsligheten är högst 

individuell från person till person vilket gör det svårt att förutse hur en människa upplever 

byggnadens svängningar. Det handlar exempelvis om individuella faktorer hos känsel-, balans-, 

rörelse-, syn- och hörselorganen (Kwok et al., 2009) men beror även på personlighet, ålder, kön, 

kroppens ställning, orientering och rörelse samt individers förväntningar och erfarenheter av 

svängningar och vibrationer (Taranath, 2012). Vidare spelar svängningsmodens form och 

egenfrekvens en stor roll i hur svängningarna upplevs (Taranath, 2012). Det är vanligt att kontrollera 

svängningarnas accelerationsnivåer vid vindbelastning i bruksgränstillståndet för att utvärdera 

komforten för de som vistas på de övre våningarna i byggnaden (Mendis et al., 2007) och Tabell 

2.9.1 nedan ger några riktlinjer på generella mänskliga toleransnivåer. 
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Tabell 2.9.1 – Mänskliga toleransnivåer mot svängningars acceleration (Mendis et al., 2007). 

 

Vid utvärdering av komfort för de som vistas i byggnaden använder ett flertal författare och 

standarder metoder som skiljer sig från varandra. Exempel är användandet av accelerationens 

toppvärde eller rms-värde (root-mean-square), olika återkomsttider på vindhastigheten, hur 

svängningsmodens form påverkar komforten samt meningsskiljaktigheter om hur människor 

uppfattar svängningarna och vilken grad av klagomål som är acceptabelt. Användningen av 

accelerationens toppvärde, som uppstår inom ett intervall på 20 till 60 minuter, baseras på att 

människor minns de stora svängningarna men inte de mindre svängningarna. Användningen av 

accelerationens rms-värde, som uppstår inom samma tidsintervall, baseras på att antalet 

svängningscykler över en viss gräns och dess intensitet styr om människor upplever svängningar som 

störande eller ej. (Ferrareto, Mazzilli & França, 2015) 

  ISO-standard 
Den internationella standarden ISO 10137 har tagits fram med syfte att presentera principer för att 

förutsäga byggnaders vibrationer i projekteringsstadiet och för att kunna bedöma att befintliga 

byggnader är acceptabla med hänsyn till vibrationer. Figur 2.9.1 nedan anger rekommenderade 

gränsvärden för vind-inducerade vibrationer i horisontell riktning och utgår från toppaccelerationen 

med en återkomsttid på ett år i bruksgränstillståndet. Dessa gränsvärden gäller för byggnader med 

den första egenfrekvensen inom intervallet 0,063-5 Hz och Figur 2.9.1 visar två kurvor, den övre 

kurvan (1) anger gränsvärden för kontor och den undre kurvan (2) anger gränsvärden för bostäder. 

Gränsvärdena är framtagna för att de horisontella svängningarnas accelerationsnivåer ska hållas 

inom acceptabla nivåer så att inte människors dagliga levnadsförhållanden påverkas. (SS-ISO 10137, 

2008) 
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Figur 2.9.1 – Gränsvärden för vind-inducerade vibrationer (SS-ISO 10137, 2008). 
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3  Höga träbyggnader och referensprojekt 
I detta kapitel redogörs för ett urval av höga träbyggnader som är färdigställda, under byggnation 

eller i planeringsstadiet samt tidigare utfört utvecklingsarbete inom ämnet. Syftet är att dessa 

projekt ska utgöra en referensram för det fortsatta arbetet genom att visa vad som tidigare gjorts 

samt för att kunna jämföra resultat från beräkningarna i detta arbete med ett antal referensprojekt. 

  Färdigställda och pågående projekt 

 Treet 
Treet är ett 14 våningar högt flerbostadshus beläget i Bergen, Norge, som illustreras i Figur 3.1.1 

nedan. Den totala höjden är ca 45 m och planmåtten är ca 23x21 m2.  Projekteringen startade under 

2011 och byggnationen startade 2014. Då byggnaden stod färdig i slutet av 2015 räknades den som 

världens högsta träbyggnad. (Abrahamsen & Malo, 2014) 

  

Figur 3.1.1 – Illustrationer av Treet (Abrahamsen & Malo, 2014). 

Treet stabiliseras mot horisontella laster genom ett externt fackverkssystem av limträ och byggs upp 

med prefabricerade volymelement. Volymelementen för våning 1-4 ställs på ett underliggande 

garage i betong och kopplas inte samman med trästommen. Våning 5 utgör ”powervåning”, vilket är 

en förstärkt våning med våningshöga limträfackverk samt horisontella stålfackverk i bjälklag, 

innehållande volymelement för en våning som kopplas samman med den bärande trästommen. 

Powervåningen bär upp ett prefabricerat betongbjälklag där volymelementen för våning 6-9 staplas 

och dessa volymer är endast kopplade till den stabiliserande strukturen vid dess bas mot 

betongbjälklaget. Uppbyggnaden repeteras med en ny powervåning på våning 10 med staplade 

volymer för våning 11-14 och byggnaden toppas med ett prefabricerat takbjälklag av betong. 

Betongbjälklagens funktion är dels att knyta samman limträfackverken med framförallt att öka 

byggnadens massa för att gynna byggnadens dynamiska egenskaper, då ökad massa ger minskade 

accelerationer i enlighet Kapitel 2.8.2. I byggnaden finns KL-träväggar som bland annat bär upp 

trapp- och hisschakt men dessa bidrar inte till byggnadens horisontella stabilitet då de är fristående 
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från den huvudsakligt bärande strukturen. Typiska tvärsnittsstorlekar för limträstommen är 405x650 

mm2 och 495x495 mm2 för pelare och 405x405 mm2 för diagonaler av kvalitet GL30c. (Abrahamsen 

& Malo, 2014) 

På Treet har en FE-analys utförts där byggnaden har modellerats upp och en modalanalys har utförts 

i Robot Structural Analysis. För att hantera osäkerheten för hur volymelement beter sig dynamiskt 

har liknande volymelement som används i Treet, från samma leverantör testats experimentellt, för 

att erhålla dess ungefärliga egenfrekvenser och dämpning. Därefter modellerades en förenklad FE-

modell av en modul upp med styva plattor som motsvarar tak- och golvbjälklag samt pelare och 

diagonaler som ger motsvarande dynamiska egenskaper som de testade volymelementen. I 

modellen för byggnaden i sin helhet har limträfackverken sina aktuella tvärsnitt och styvheter där 

fackverken modellerats som pinned-pinned. Volymelementen för våning 1-4 tas inte med i modellen 

eftersom de inte är kopplade till fackverkssystemet och volymelementen inom varje powervåning 

(våning 5 och 10) modelleras in som adderad massa till fackverksystemet. De volymelement som 

ställs på betongbjälklag och staplas på varandra för våning 6-9 samt 11-14 modelleras enligt det 

förenklade sätt som beskrivits ovan. Varje volymelement belastas av en nyttig last på 2,0 kN/m² och 

30 % av denna last läggs till som massa i modellen för modalanalysen för den globala strukturen. 

Magne Bjertnæs, en av konstruktörerna på Sweco Norway som arbetat med Treet, anger att 

byggnaden har en beräknad ekvivalent massa på 4900 kg/m² för svängningsmod 1 och 3700 kg/m² 

för svängningsmod 2 (Bjertnæs, personlig kommunikation, 7 december 2017) där modalanalysen gav 

egenfrekvenser på 0,75 Hz respektive 0,89 Hz (Bjertnæs & Malo, 2014). Den beräknade 

toppaccelerationen på takplan uppgick till 0,048 m/s² respektive 0,051 m/s² för vardera 

svängningsmod och på golvbjälklaget för översta plan (plan 13) beräknades toppaccelerationerna till 

0,042 m/s² respektive 0,046 m/s² (Bjertnæs & Malo, 2014). 

Testerna av volymelementen visar att de har mycket högre egenfrekvens än den globala strukturen 

vilket tyder på att de är styvare än den globala strukturen. Det uppstår inga dynamiska strukturella 

problem av att de staplade volymelementen endast ansluter mot det globala systemet vid dess 

botten mot betongbjälklaget, eftersom modalanalysen ger att modulerna huvudsakligen följer 

betongbjälklagets svängningar som stela kroppar innanför fackverkssystemet. Modulernas styvhet 

medför även att dämpningsegenskaperna för byggnaden i sin helhet påverkas föga. Vid beräkningar 

av accelerationsnivåer användes därmed ett dämpningsförhållande på 1,9 % och toppaccelerationen 

på takplanet för de två första svängningsmoderna beräknades enligt Bilaga C i SS-EN 1991-1-4 (2005) 

för vind med en återkomsttid på 1 år. (Malo et al., 2016) 

 Brock Commons Tallwood House 
Brock Commons Tallwood House är en del av ett flerbostadshuskomplex för studenter i Vancouver 

vid University of British Columbia som stod färdig i maj 2017. Planmåtten är 15x56 m² och med sina 

18 våningar (varav 17 våningar i trä) och 53 meters höjd är det världens högsta träbyggnad. 

Strukturen är en så kallad massa-trästruktur där grund, bjälklag och pelare för markplan samt 

bjälklag för våning 2 utförs i betong. Byggnaden horisontalstabiliseras med två kärnor i platsgjuten 

betong som inrymmer trappor, hisschakt och övrig service. I övrigt används pelare i limträ respektive 

Parallel Strand Lumber (PSL) med knutpunkter av stål. Pelarna bär upp bjälklag med prefabricerade 

KL-träskivor, där KL-träskivornas bärförmåga i två riktningar nyttjas så att inga balkar krävs för att 

bära upp bjälklagen. (Naturally:wood, 2017) 

Pelarna är ordnade efter ett rutnät om 4x2,85 m med tvärsnitt 265x265 mm² för de nedre planen 

och 265x215 mm² för de övre planen. PSL-pelarna används vid vissa punkter på de nedre våningarna 

där lasterna är höga på grund av dess högre bärförmåga. Anledningen till att bjälklaget för våning 2 
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och pelarna på markplan utförs i betong är att verksamheten i bottenplan kräver större spännvidder 

som är oberoende av trästrukturens pelarindelning. KL-träbjälklagen för våning 3 till 18 kompletteras 

bland annat med tre lager gips och 40 mm betong av brandtekniska och akustiska skäl. 

Takstrukturen byggs upp av stålbalkar som bär upp en stålplåt, framförallt av byggnadsfysikaliska 

skäl för att undvika eventuella problem med fuktinträngning i strukturen. Brock Commons struktur 

illustreras illustreras i Figur 3.1.2 nedan.  (Poirier et al., 2016) 

 

Figur 3.1.2 – Illustration av Brock Commons strukturella system (Poirier et al., 2016).  

Vad gäller den horisontella stabiliteten mot vind- och jordbävningslaster sågs exempelvis KL-

träväggar, KL-träkärnor eller fackverksystem som möjliga lösningar för att stabilisera byggnaden. 

Byggnormen i British Columbia, BCBC 2012, kräver speciella godkännandeprocesser för träbyggnader 

över 6 våningar och på grund av tester, tidsåtgång och kostnader, vilket påverkar budget och tidplan, 

föll valet på att använda betongkärnor eftersom det är en välbeprövad lösning. (Fast & Jackson, 

2017) 

Inga data på ekvivalent massa, egenfrekvenser och accelerationer för denna byggnad har påträffats. 

Enligt Poirier et al. (2016) kommer mätningar att utföras på accelerationsnivåer hos svängningar från 

horisontell vind att utföras. 

  Mjøstårnet 
Mjøstårnet kommer att bli en 18 våningar och 81 m hög träbyggnad belägen i Brumunddal vid 

Norges största sjö, Mjøsa. Byggnaden är just nu under byggnation där grundarbetet startade i april 

2017, uppförandet av träkonstruktioner startade i september 2017 och byggnaden förväntas stå helt 

klar i mars 2019.  Mjøstårnet förväntas då bli världens högsta träbyggnad och kommer då att 
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inrymma kontor, hotell, lägenheter, restaurang och en takterrass. Noterbart är att det på taket 

kommer att byggas en pergola vilket ger byggnaden dess totala höjd på 81 m och att höjden på den 

högsta våningen är 68 m. (Abrahamsen, 2017) 

Mjøstårnets konstruktiva system illustreras i Figur 3.1.3 nedan och har, precis som Treet, 

projekterats av Sweco Norway. Byggnadens planmått är 17x37 m² och likt Treet 

horisontalstabiliseras byggnaden av ett externt fackverkssystem i limträ med interna pelare och 

balkar som tar upp vertikal last samt trapp- och hisschakt i KL-trä som inte bidrar till den horisontella 

stabiliteten. Den stora skillnaden mellan Mjøstårnet och Treet är att Mjøstårnet byggs upp med 

prefabricerade vägg- och bjälklagselement istället för volymelement. På våning 2 till 11 består 

bjälklagen av prefabricerade träbjälklag baserade på Moelvens Trä8-byggsystem och 300 mm tjocka 

betongbjälklag placeras på våning 12 till 18. Detta gör att byggnaden är tyngre i toppen vilket är 

nödvändigt för att få ned accelerationsnivåerna och uppfylla komfortkraven i ISO 10137. Typiska 

mått för pelare är 1485x625 mm² i hörn samt 725x810 mm² respektive 625x630 mm² för invändiga 

pelare. Limträbalkarna som bär upp träbjälklagen är vanligen 395x585 mm² respektive 395x675 mm² 

och typiska tvärsnitt för de balkar som bär upp betongbjälklagen är 625x585 mm² respektive 

625x720 mm². Det största tvärsnittet för diagonalerna i fackverkssystemet är 625x990 mm². 

(Abrahamsen, 2017) 
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Figur 3.1.3 – Illustration av Mjøstårnets strukturella system (Abrahamsen, 2017). 

Bjertnæs (personlig kommunikation, 7 december 2017) anger att Mjøstårnet har en ekvivalent 

massa på 8300 kg/m² och en frekvens på 0,33 Hz för svängningsmod 1 samt 3700 kg/m² respektive 

0,37 Hz för svängningsmod 2, där det i detta fall är svängningsmod 2 som är kritisk då svängningen 

sker i byggnadens slanka riktning. De beräknade toppaccelerationerna är inte utskrivna i den artikel 

som Abrahamsen (2017) beskriver Mjøstårnet, men utifrån Figur 10 (Abrahamsen, 2017) i samma 

artikel bedöms toppaccelerationerna för våning 18 uppgå till 0,045-0,050 m/s² för svängningsmod 1 

och 0,065-0,070 m/s² för svängningsmod 2. 

  Tidigare utvecklingsarbeten 
Det finns ett flertal examensarbeten som behandlar höga trähus med olika byggtekniker och ett fåtal 

som behandlar horisontella svängningar och dynamisk respons från vind. Några av dessa är 

Tjernbergs (2015) examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Nilssons (2017) 

examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet. Mycket utvecklingsarbete sker även på forskningsnivå 

där Edskär & Lidelöw (2017) har studerat en byggnad i KL-trä.  



28 
 

  Tjernberg 
Tjernberg (2015) studerar ett 22 våningar högt bostadshus i KL-trä som vid tidpunkten 

examensarbetet skrevs var i planeringsstadiet för en byggnation i Hallonbergen, Sundbyberg. 

Byggnaden har analyserats med avseende på dess vind-inducerade dynamiska och byggnaden 

horisontalstabiliseras med skjuvväggar av KL-trä i yttervägg, central kärna och lägenhetsskiljande 

väggar, vilket kan ses som ett tube in tube-system som använder sig av både extern och intern 

stabilisering. Byggnadens planlösning framgår av Figur 3.2.1 nedan och har yttermåtten 22x22 m² 

(Folkhem & Wingårdh Arkitektkontor, 2014). Tjernberg har beräknat och analyserat 11 olika 

alternativ med olika KL-trätjocklekar, olika typer av bjälklag samt förstärkningar med stål- respektive 

betongbalkar under stabiliserande KL-träväggar. 

 

Figur 3.2.1 – Planlösning Hallonbergen, Sundbyberg (Folkhem & Wingårdh Arkitektkontor, 2014). 

I Tabell 2.1.1 nedan framgår resultatet av Tjernbergs beräkningar för de olika alternativen för 

Hallonbergen där en referensvindhastighet på 24 m/s och terrängtyp II använts med en återkomsttid 

för vindhastigheten på 2 år. Utifrån jämförelsen mot ISO 10137 fungerar alla alternativ förutom 

nummer 1 och utifrån jämförelsen mot ISO 6897 klarar alternativ 6-11 kraven (Tjernberg, 2015). 

Dock ska det noteras att gränsvärdena i ISO 6897 utgår från accelerationens rms-värde, se Kapitel 

2.9.1, och Tjernberg har jämfört accelerationens toppvärde mot dessa gränsvärden vilket inte är helt 

korrekt men på säker sida. De alternativ som ger lägst acceleration är enligt Tjernberg (2015): 

• Alternativ 6 – där 259 mm tjocka KL-träskivor används i väggar och bjälklag. 

• Alternativ 8 – där 209 mm tjocka KL-träskivor används i väggar och en typ av 

samverkansbjälklag med KL-trä och betong (Kauffmann-bjälklag) används. 

• Alternativ 9 – där 209 mm tjocka KL-träskivor används i väggar och bjälklag. Bjälklagen för 

våning 8, 16 och 22 ersätts av ett 300 mm tjockt betongbjälklag. 

• Alternativ 10 - där 209 mm tjocka KL-träskivor används i väggar och bjälklag. Förstärkt med 

stålbalkar under alla stabiliserande väggar. 
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• Alternativ 11 - där 209 mm tjocka KL-träskivor används i väggar och bjälklag. Förstärkt med 

betongbalkar under alla stabiliserande väggar. 

Tabell 3.2.1 – Reslutat med 2 års återkomsttid jämfört mot ISO 10137 och ISO 6897. (Tjernberg, 2015) 

 

  Nilsson 
Nilsson undersöker i sitt examensarbete hur högt det är möjligt att bygga ett fiktivt flerbostadshus 

som stabiliseras med väggar av KL-trä för en bestämd planlösning med hänsyn till komfortkriterier 

vid dynamisk vindlast. Byggnadens som studeras är fiktiv med planmåtten 20,92x21,45 m² och 

våningshöjden 3m och den stabiliseras med hjälp av ett tube in tube-system där både ytter- och 

innerväggar av KL-trä har en stabiliserande funktion. (Nilsson, 2017) 

Arbetet är indelat i två delar, där del 1 undersöker innerväggarnas inverkan på byggnadens 

dynamiska egenskaper. Detta genom att jämföra en modell där endast ytterväggar och 

lägenhetsskiljande väggar stabiliserar byggnaden med en modell där även alla bärande innerväggar 

räknas som stabiliserande. Del 2 är en konceptstudie som undersöker möjligheten att uppföra en 19-

våningarsbyggnad genom att beräkna alternativ endast bestående av KL-trä och därefter jämföra 

alternativ där olika åtgärder tillförts. Åtgärderna avser att ändra byggnadens massa och styvhet för 

att påverka dess dynamiska egenskaper och dessa åtgärder är att ha betongbjälklag på vissa utvalda 

våningar, extra massa i form av sand på KL-träbjälklagen samt att ha betongväggar kring hisschakt 

och trapphus. (Nilsson, 2017) 

I beräkningarna har en referensvindhastighet på 24 m/s och terrängtyp III använts och 

accelerationen har beräknats med en återkomsttid på 2 år (och inte 1 år, för att vara på säker sida i 

beräkningarna enligt författaren) och jämförts med kraven i ISO 10137. I beräkningarna har man 

räknat ut accelerationsnivåerna med ett dämpningsförhållande på 1,4 %, 1,9 % respektive 2,3 %, 

vilket visar sig ha en stor påverkan på toppaccelerationen. Beräkningarna för del 1 ger att 

innerväggarna har en väsentlig påverkan på accelerationerna då massan och styvheten ökar och att 

byggnaden kan uppföras 17 våningar, 1 våning högre än modellen utan innerväggar. (Nilsson, 2017)  
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Modellerna för del 2 utgår från den modell där även alla bärande innerväggar tas med som 

stabiliserande och Tabell 3.2.2 nedan visar resultatet för respektive förslag från beräkningarna. 

(Nilsson, 2017) 

Tabell 3.2.2 - Nilssons (2017) sammanställning av samtliga förslag för 19 våningar. 

 

Förslag 2.1 ger att man med 209 mm KL-trä i alla väggar inte klarar kraven enligt ISO 10137 vid 19 

våningar. Förslag 2.2 ger att genom användning av 259 mm KL-träväggar erhålls en högre styvhet 

och något högre massa vilket gör att man klarar 19 våningar för 1,9 % och 2,3 % 

dämpningsförhållande. Betongbjälklag sätts in i två modeller, i förslag 2.3 på våning 5, 10, 15 och 19 

och i förslag 2.4 på våning 16-19. Beräkningarna visar att båda modellerna klarar 19 våningar för 1,9 

% och 2,3 % dämpningsförhållande och att det är fördelaktigt att betongbjälklagen på våning 16-19 

då en högre massa högt upp i byggnaden ger en högre ekvivalent massa, vilket är bra för att få ned 

accelerationsnivåerna. Även att sätta in sand i bjälklagen (förslag 2.5 och 2.6) ger goda resultat där 

modellerna klarar 19 våningar för 1,9 % och 2,3 % dämpningsförhållande. Därefter byggs en modell 

upp (förslag 2.7) med trapphus och hisschakt i betong för att ge byggnaden extra styvhet och massa, 

vilket gör att även denna modell klarar 19 våningar för 1,9 % och 2,3 % dämpningsförhållande. 

Slutligen byggs en modell upp (förslag 2.8) med betong kring trappa, hisschakt samt i bjälklagen för 

våning 5, 10, 15 och 19. Detta förslag klarar 19 våningar utifrån kraven från ISO 10137 för samtliga 

dämpningsförhållanden.  (Nilsson, 2017) 

  Edskär & Lidelöw  
Edskär & Lidelöw har utfört en parameterstudie på en fiktiv byggnad som stabiliseras med 170 mm 

tjocka KL-träskivor i yttervägg, central kärna och lägenhetsskiljande väggar samt bjälklag. De utgår 

från en byggnad (case 1) som är 10 våningar hög med 3 m våningshöjd och planmåtten 20x20 m² där 

ett dämpningsförhållande på 1,5 % har använts. De parametrar som varieras är antal våningar (case 

2-7), yttermått (case 8-11), dämpningsförhållande (case 12-14), väggarnas styvhet (case 15-16), 

väggarnas densitet (case 17-20) för att slutligen kombinera olika parametrar för att undersöka 

möjliga interaktionseffekter (case 21-27). I case 21 och 22 byts väggar och bjälklag ut mot betong. 

Antalet våningar och planmått ökas för case 23-24 för att behålla samma bredd-höjdförhållande som 

case 1. För case 25 och 26 beräknas en 14 våningar hög byggnad där extra massa, som motsvarar ett 

lager av 80 mm betong och 50 % av den nyttiga lasten, läggs till på alla bjälklag för case 25 och på 
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våning 10-14 för case 26. För case 27 beräknas en 14 våningar hög byggnad där dämpningen ökat 

från 1,5 % till 3,0 %.  Tabell 3.2.3 nedan visar på resultatet från beräkningarna, där en 

referensvindhastighet på 24 m/s och terrängtyp III har använts. (Edskär & Lidelöw, 2017) 

Tabell 3.2.3 – Resultat från parameterstudie. (Edskär & Lidelöw, 2017) 

 
 

Studien visar tydligt för case 1-7 att egenfrekvensen sjunker och accelerationen ökar med en ökad 

byggnadshöjd och med dessa modeller nås 12 våningar innan gränsvärdet för ISO 10137 överstigs. 

Genom att öka planmåttet (case 8-11) ökar egenfrekvensen mycket lite, men den ekvivalenta masan 

ökar och toppaccelerationen sjunker signifikant. Case 12-14 samt 27 visar att dämpningen har en 

mycket stor inverkan på accelerationsnivåerna, där ökad dämpning minskar accelerationen. Ökad 

väggstyvhet (case 15 och 16) ger högre egenfrekvens och mycket lägre acceleration. Ökad 

väggdensitet (case 17-20) ger en högre ekvivalent massa, vilket gör att både egenfrekvensen och 

accelerationen sjunker. Genom att byta ut KL-trä mot betong (case 21 och 22), vilket ger både högre 

styvhet och massa, ökas egenfrekvensen och accelerationen sjunker drastiskt. Egenfrekvens minskar 

och accelerationen ökar med ökat våningsantal och planmått (case 23-24). Slutligen visar studien att 

extra massa, för en byggnad på 14 våningar, på alla (case 25) eller några bjälklag (case 26) gör att 

egenfrekvens och acceleration minskar, dock inte nog mycket för att komma under gränsvärdet i ISO 
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10137. Dessa resultat ger indikationer att ökad styvhet har starkare positiva effekter på 

accelerationsnivåer och egenfrekvenser än vad ökad massa har. (Edskär & Lidelöw, 2017) 
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4   Metod 
Till att börja med tas en uppbyggnad fram som är lämplig för ett högt trähus uppbyggt med en kärna 

av KL-trä och lätta prefabricerade volymelement genom att studera tidigare utförda projekt och 

utvecklingsarbeten samt föra diskussioner med interna och externa handledare. När det 

konstruktiva konceptet, vilket beskrivs i Kapitel 4.1, tagits fram modelleras en grundmodell upp i 

Robot Structural Analysis för att erhålla byggnadens egenfrekvenser och svängningsmoder genom en 

modalanalys. Handberäkningar utförs för att få fram toppaccelerationen i byggnadens översta 

våning och jämförs mot kravet i ISO 10137 för att få fram hur många våningar som kan byggas med 

den bestämda strukturen. 

När grundmodellens maximala antal våningar bestämts ska den horisontalstabiliserande kärnans 

inverkan på byggnadshöjden samt byggnadens dynamiska egenskaper studeras. Denna studie utförs 

genom att bygga upp flera olika modeller och repetera beräkningsgången där KL-träkärnans tjocklek 

och storlek varierar samt dess uppbyggnad varieras genom att lägga till fler horisontalstabiliserande 

väggar till kärnan.  

 Byggnaden 

  Planlösning 
Byggnadens planlösning fastställdes tidigt under arbetets gång i samråd med den externa 

handledaren, Anders Gustafsson, projektledare på RISE. Planlösningen har utformats med 

utgångspunkt från den planlösning som används i Hallonbergen enligt Figur 3.2.1, då det utifrån 

Tjernbergs arbete verkar finnas potential att bygga högt med den typen av planlösning. 

Planlösningen har dock anpassats något för att fungera för volymbyggnation där den bland annat har 

gjorts mer symmetrisk för att hålla ned antalet volymtyper.  

Den studerade byggnadens planlösning framgår i Figur 4.1.1, dess yttermått är 22x22 m², 

våningshöjden är 3 m och den rektangulära KL-träkärnans storlek är 9,3x7,4 m² mellan 

kärnväggarnas centrumlinjer. Kärnan innefattar trapphus inklusive vertikala schakt för hiss och 

installationsutrymmen där kärnan har en horisontalstabiliserande funktion och principen är att 

denna ska ta upp i stort sett all horisontell last samt en del vertikal last. I byggnadens fasadlinje 

placeras limträpelare som tar upp vertikal last och i Figur 4.1.1 framgår även volymelementens 

placering samt volymtyp.  
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Figur 4.1.1 – Planlösning. 

  Uppbyggnad 
Uppbyggnaden med volymelement utförs genom att de staplas på varandra fyra våningar i taget, likt 

Treets uppbyggnad som beskrivs i Kapitel 3.1.1. De första fyra våningarna ställs på byggnadens 

grund, limträpelare byggs upp i fasadlinjen utanför volymelementen och sedan placeras ett bjälklag 

av 250 mm betong av kvalitet C35/45 på våningen ovanför som bärs upp av limträbalkar. På detta 

betongbjälklag ställs de nästkommande fyra våningarnas volymelement och uppbyggnaden från 

underliggande våningar (med pelare, balkar och betongbjälklag) repeteras för att bygga upp fler 

våningar. Figur 4.1.2 nedan visar en schematisk bild över byggnadens konstruktiva koncept. 

Golvbjälklaget innanför kärnan består av 200-5s KL-trä för alla våningar. 
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Figur 4.1.2 – Schematisk bild över det konstruktiva konceptet. 

Anledningen till att betongbjälklag används är dels eftersom teori (se Kapitel 2.7 samt 2.8) och 

tidigare studier (se t.ex. Kapitel 3.2.1 samt Kapitel 3.2.2) visar på att ökad massa ger lägre 

accelerationsnivåer hos svängningarna som inducerats av dynamisk vind. Att stapla volymelement 

fyra våningar i taget på ett betongbjälklag är något som använts med framgång på Treet (se Kapitel 

3.1.1), vilket också är en anledning till att detta val görs. Den stora skillnaden mot Treet är att den 

byggnad som studeras i detta arbete är en intern struktur som stabiliseras med en central kärna, 

medan Treet är en extern struktur som stabiliseras med externt limträfackverk. Precis som på Treet 

antas inte volymelementen bidra till det globala horisontalstabiliserande systemet utan tanken är att 

volymelementen ska följa betongbjälklagets svängningar som stela kroppar (se Kapitel 3.1.1). 

Bjälklagen fördelar de vertikala lasterna från volymerna via balkarna ut till pelarna i fasadlinjen samt 

till kärnan och därigenom förs de vertikala lasterna ned i byggnadens grund. De horisontella lasterna 

överförs från fasad till betongbjälklagen som via skivverkan för lasterna vidare till KL-träkärnan och 

sedan förs krafterna via skivverkan i KL-träkärnans väggar ned till grunden. Eventuella horisontella 

laster som kan komma att belasta volymelementen överförs till betongbjälklagen via den skivverkan 

och friktion som beskrivs i Kapitel 2.3 och därefter förs lasterna ned i grunden via kärnan. 

De limträpelare som placeras i fasadlinjen är av tvärsnittsstorlek 405x650 mm² medan hörnpelarna 

är av dimension 405x405 mm² och limträbalkarnas dimensioner är 405x650 mm². Ingen 

dimensionering av dessa element har utförts, utan tvärsnittsstorlekarna väljs liknande de 

dimensioner som används i Treet (se Kapitel 3.1.1), dock med något mindre tvärsnitt för 

hörnpelarna. Detta för att hörnpelarna inte ska begränsa den yta som volymelementen ska ställas 

på. Limträelementen är av kvalitet GL32c.  

 Volymelement 
På varje våning placeras tre olika volymtyper vars placering framgår i Figur 4.1.1 och Tabell 4.1.1 

visar volymtypernas storlekar. Indelningen av volymelementen har tagits fram genom att utgå från 
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planlösningen i Hallonbergen (se Figur 3.2.1) och använda den som ”underlägg” för att sedan dela in 

volymelementen ungefär enligt rumsindelningen i Hallonbergen. I och med detta bedöms det som 

möjligt att ta fram goda planlösningar med volymelementen, dock har ingen detaljerad planlösning 

utarbetats inom ramen av detta arbete.  

Tabell 4.1.1 – Volymtyper med storlekar. 

Volymtyp Bredd [m] Längd [m] Antal per våning [st] 

I 3,95 7,2 4 

II 3,6 6,85 8 

III 3,4 6,3 4 

Volymelementen byggs upp med lätt träregelstomme kompletterat med bland annat isolering och 

skivmaterial vilket är beskrivet i Kapitel 2.2. Ritningsmaterial, som är sekretessbelagt, har 

tillhandahållits av Lindbäcks Bygg AB och där framgår vilka material som ingår i volymelementen.  

  Modeller 
Flertalet olika modeller byggs upp i Robot Structural Analysis 2017 för att, med hänsyn till dynamiska 

vind-inducerade svängningar, undersöka byggnadens dynamiska respons och hur många våningar 

som kan byggas med det stomsystem som beskrivs i Kapitel 4.1. Dessutom undersöks hur 

byggnadens dynamiska respons och våningsantalet påverkas av att variera KL-träkärnans tjocklek 

och storlek samt att variera dess uppbyggnad genom att lägga till fler horisontalstabiliserande väggar 

till kärnan.  Figur 4.2.1 visar ett organisationsschema som ger översikt över vilka strukturer som 

modelleras upp och studeras. Dessa strukturer beskrivs närmare nedan. 

 

Figur 4.2.1 – Organisationsschema över de studerade strukturerna. 

 

Struktur 1 
Grundmodell 

9,3x7,4 m² 200-5s

Struktur 2 
Tjocklek kärna

2a. 

100-3s

2b.

300-7s

Struktur 3 
Storlek kärna

3a.

25% mindre

6,975x5,55 m²

3b.

25% större

11,625x9,25 m²

Struktur 4 
Stabiliserande väggar

4a. 

Y

4b. 

X+Y

4c. 

X+Y+Fasad
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 Struktur 1 – Grundmodell 
Grundmodellen, benämnd Struktur 1, byggs upp enligt beskrivet under Kapitel 4.1 där KL-träkärnans 

väggar består av 200-5s KL-träskivor från Martinsons enligt Tabell 2.1.1. Kärnans storleksmått mellan 

väggarnas centrumlinjer är 9,3x7,4 m² vilket även framgår av planlösningen i Figur 4.1.1. Öppningar 

för hiss-, trapp- och installationsschakt modelleras in i dessa KL-träbjälklag av storleken 5,5x2,4 m² 

respektive 5,5x2,1 m². Figur 4.2.2 nedan visar Struktur 1 från Robot Structural Analysis i plan- och 

3D-vy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Struktur 2 – Varierad tjocklek kärna 
Med Struktur 2 studeras hur KL-träkärnans väggtjocklek påverkar byggnadens dynamiska respons 

samt antal möjliga våningar. För Struktur 2a består kärnan av 100-3s KL-träskivor och för Struktur 2b 

består kärnan av 300-7s KL-träskivor med styvhetsegenskaper enligt Tabell 2.1.1. 

 Struktur 3 – Varierad storlek kärna 
Struktur 3 undersöker hur byggnadens dynamiska respons och antal möjliga våningar påverkas av att 

KL-träkärnans storlek varierar. För Struktur 3a har kärnans rektangulära mått minskat med 25 % och 

för Struktur 3b har storleken ökat med 25 %. Kärnans storlek blir därav 6,975x5,55 m² respektive 

11,625x9,25 m² för vardera strukturen. Då kärnans storlek förändras kommer byggnadens 

planlösning påverkas vilket gör att nya planlösningar behöver utarbetas i praktiken. Detta är något 

som bortses från inom ramen för detta arbete och resultatet förväntas ge en vägledning kring hur 

kärnans storleksminskning eller -ökning påverkar antalet möjliga våningar.   

 Struktur 4 – Stabiliserande väggar 
Med Struktur 4 studeras hur byggnadens dynamiska respons och antal möjliga våningar påverkas av 

att ytterligare stabiliserande KL-träväggar läggs till och räknas till den horisontalstabiliserande 

kärnan från grundmodellen. De stabiliserande väggarna som läggs till är av samma tjocklek som 

Figur 4.2.2 - Struktur 1 i plan- och 3D-vy. 
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Figur 4.2.3 - Stabiliserande väggar i Struktur 4a (vänster), 4b (mitten) respektive 4c (höger). 

grundmodellens kärnväggar (d.v.s. 200-5s) och där väggar tillkommer tas pelare och balkar från 

grundmodellen bort. I Struktur 4a läggs lägenhetsskiljande väggar parallellt med y-riktningen i mitten 

av byggnaden till och i Struktur 4b läggs väggar till, utöver de väggar som lagts till i Struktur 4a, 

parallellt med x-riktningen som en förlängning av kärnans väggar i den riktningen. I Struktur 4c 

tillkommer, utöver de väggar som lagts till i Struktur 4b, även till i en del av fasaden parallellt med y-

riktningen. Figur 4.2.3 nedan visar vilka väggar som lagts till och räknas till kärnan i respektive 

struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laster 
De laster som ingår i modellen för modalanalysen är egentyngd samt nyttig last som båda verkar 

vertikalt i byggnaden. Deformationer i bruksgränstillståndet beräknas för den frekventa 

lastkombinationen vilket motsvarar reversibla gränstillstånd (SS-EN 1990, 2002) enligt Tabell 4.3.1 

nedan. Horisontell vindlast tas hänsyn till vid handberäkning av accelerationsnivåerna i byggnadens 

vind-inducerade svängningar. 

Tabell 4.3.1 – Lastkombinationer i bruksgränstillståndet enligt SS-EN 1990 (2002).  

 

  Egentyngd 
Egentyngder hos betong C35/45 och limträ GL32c erhålls ur Robot Structural Analysis förinställda 

materialegenskaper, som utgår från SS-EN 1992-1-1 (2005) för betong och SS-EN 14080 (2013) för 

limträ. Densiteten för KL-trä är 400 kg/m³ (Martinsons, 2017b) vilket omräknat ger en egentyngd på 

ca 4 kN/m³. Detta ger egentyngder, gk, hos material i den bärande stommen enligt Tabell 4.3.2 

nedan. 
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Tabell 4.3.2 – Egentyngder material i bärande stomme. 

Material gk [kN/m³] 

Betong C35/45 24,53 

Limträ GL32c 3,92 

KL-trä 4 

 

Egentyngder hos volymelementen beräknas utefter ritningsmaterial som Lindbäcks Bygg AB har 

tillhandahållit. Detta ritningsmaterial är sekretessbelagt och redovisas därför inte i denna rapport. 

Vid egentyngdsberäkningarna används tunghet från Tabell A.3 (SS-EN 1991-1-1, 2002) för 

träbaserade konstruktionsmaterial såsom K-virke, limträ och skivor.  Densitet och vikt för ingående 

isoleringsmaterial och olika typer av gipsskivor erhålls från respektive tillverkares produktdata. I 

Tabell 4.3.3 nedan framgår egentyngder per kvadratmeter för respektive planelement i 

volymelementen, där ytterväggen antas beklädas med en fasad av träpanel. 

Tabell 4.3.3 – Egentyngder per kvadratmeter för respektive planelement i volymelementen. 

Element g [kN/m²] 

Yttervägg 0,592 

Lägenhetsskiljande vägg 0,310 

Korridorvägg 0,340 

Golvbjälklag 0,550 

Innertak 0,358 

Utifrån planelementens egentyngder beräknas egentyngderna för respektive volymelement enligt 

Tabell 4.1.1 där volymelementens höjd antas vara 3m. Öppningar för fönster och dörrar i väggar har 

uppskattats utifrån planlösningen i Hallonbergen i Figur 3.2.1 och tagits hänsyn till i beräkningarna. 

Total last för respektive volymtyp samt den utbredda lasten för ett samt fyra staplade volymelement 

framgår i Tabell 4.3.4 nedan, där volymtyp II har delats in i A respektive B då volymelementen 

innehåller olika typer av väggar och öppningarna skiljer sig åt. Se Bilaga 1 för fullständiga 

egentyngdsberäkningar.    

Tabell 4.3.4 – Egentyngder för respektive volymtyp. 

Volymtyp 
 

Total last 
[kN] 

Utbredd last, 1 volym 
[kN/m²] 

Utbredd last, 4 volymer 
[kN/m²] 

I 46,906 1,65 6,60 

II-A 37,746 1,53 6,12 

II-B 43,483 1,76 7,05 

III 38,638 1,80 7,22 

 

 Nyttig last 
Rum och utrymmen i bostäder tillhör Kategori A vilket ger den nyttiga lasten qk = 2,0 kN/m² för 

bjälklag enligt Tabell C-1 (EKS 10, 2016). Den nyttiga lasten betraktas i modalanalysen som en övrig 

variabel last vilket innebär att den enligt Tabell 4.3.1 ska multipliceras med en faktor ψ2. Tabell B-1 

(EKS 10, 2016) ger att ψ2 = 0,3 vilket innebär att 30% av den nyttiga lasten räknas med i 

modalanalysen. 
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  Vindlast 
Den karakteristiska referensvindhastigheten för en återkomsttid på 50 år, vb,50, varierar i Sverige 
mellan 21-26 m/s enligt Figur C-4 (EKS 10, 2016). I dessa beräkningar väljs den karakteristiska 
referensvindhastigheten till vb,50 = 24 m/s vilket motsvarar förutsättningarna i bland annat 
Stockholm och täcker in förutsättningarna i stora delar av Sverige.  

Byggnadens läge antas vara inom Terrängtyp III vilket enligt Tabell 4.1 (SS-EN 1991-1-4, 2005) 
motsvarar exempelvis byar, förorter och skogsmark och ger z0 = 0,3 m samt zmin = 5 m. I praktiken 
vore det mer troligt att en hög byggnad byggs i stadsmiljö vilket motsvarar Terrängtyp IV, men 
terrängtyp III har valts för att vara på säker sida i beräkningarna. 

Vid beräkning av toppaccelerationen som ska jämföras med rekommendationerna i ISO 10137 ska en 

återkomsttid för referensvindhastigheten på 1 år användas. Ekvation (2.8.1) kan inte användas för 

att få fram vb,1 eftersom det ger ln (0) inom kvadratroten vilket inte går att lösa. Enligt ISO 6897 

(1984) kan referensvindhastigheten med en återkomsttid på 1 år erhållas genom att multiplicera 

referensvindhastigheten med en återkomsttid på 5 år med en faktor på 0,72. Detta ger att vb,1 kan 

erhållas genom Ekvation (4.3.1) nedan. 

 

𝑣𝑏,1 = 0,72 ∙ 𝑣𝑏,5 = 0,72 ∙ 0,75𝑣𝑏,50√1 − 0,2 ln (− 𝑙𝑛 (1 −
1

5
)) (4.3.1) 

  FEM-beräkningar 

  Material- och styvhetsegenskaper 
För betong C35/45 och limträ GL32c erhålls styvhetsegenskaperna ur Robot Structural Analysis 

förinställda materialegenskaper som utgår från SS-EN 1992-1-1 (2005) för betong och SS-EN 14080 

(2013) för limträ.  KL-trä är inte med bland de förinställda materialen vilket innebär att KL-trä skapas 

manuellt genom att materialegenskaper från Tabell 2.1.1 läggs in under ett nytt material under 

”Material Definition” i Robot Structural Analysis. De materialegenskaper från Tabell 2.1.1 som är av 

intresse vid denna analys är elasticitetsmodulen, E, för skivverkan i styv (EY1) respektive vek (EY2) 

riktning samt skjuvmodulen, G, i xz-planet där även egentyngden för KL-trä enligt Kapitel 4.3.1 läggs 

in. För KL- trä antas ett värde för Poissons tal till v = 0,02 (Thelandersson & Larsen, 2003). De KL-

träskivor som skapas som material är 100-3s, 200-5s samt 300-7s.  

Olika skalelement i KL-trä respektive betong skapas beroende på om de ska användas i vägg eller 

bjälklag eftersom dessa element har olika huvudbärriktningar. Ett stående väggelement har den 

globala z-axeln som huvudbärriktning medan ett bjälklag kan ha den globala x- eller y-axeln som 

huvudbärriktning. KL-träskivorna skapas som ortotropa skalelement där elasticitetsmodulerna i styv 

respektive vek riktning hanteras av styvhetskoefficienterna n1 och n2 enligt Figur 4.4.1 nedan där blå 

pil representerar huvudbärriktning och grön pil representerar vek riktning för skivverkan.  

 

Figur 4.4.1 – Styvhetskoefficienter och E-moduler i styv (E1) resp. vek (E2) riktning. 

E sätts i Robot Structural Analysis lika elasticitetsmodulen i styv riktning, d.v.s. E = EY1 från Tabell 

2.1.1, därefter anpassas n1 och n2 för att stämma med elasticitetsmodulerna för styv (EY1) respektive 
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vek (EY2) riktning från Tabell 2.1.1. Detta så att: n1 ∙ E = EY1 samt n2 ∙ E = EY2. I Tabell 4.4.1 nedan 

framgår de skapade skalelementen, som utgör väggar och bjälklag i modellen i Robot Structural 

Analysis, samt dess material- och styvhetsegenskaper. 

Tabell 4.4.1 – Skapade skalelement med material- och styvhetsegenskaper 

Element 
 

Material 
 

Tjocklek 
[mm] 

E 
[MPa] 

n1 

 
n2 

 
G 

[MPa] 
V 

 
Huvudbärriktning 

 

Vägg KL-trä, 100-3s 100 7410 1 0,348178 606 0,02 Z 

Vägg KL-trä, 200-5s 200 6692 1 0,451584 590 0,02 Z 

Vägg KL-trä, 300-7s 300 6692 1 0,451584 590 0,02 Z 

Bjälklag KL-trä, 200-5s 200 6692 1 0,451584 590 0,02 Y 

Bjälklag Betong C35/45 250 34000 - - 14167 0,2 X/Y 

 

 Modellering av byggnad 
Respektive struktur modelleras upp för 16 våningar och uppåt i steg om 4 våningar i taget i Robot 

Structural Analysis. Till att börja med modelleras den horisontalstabiliserande kärnans KL-träväggar, 

som skapats enligt Kapitel 4.4.1 ovan, samt pelare upp för byggnadens nedersta plan, våning 1. 

Därefter modelleras balkar och sedan betongbjälklaget samt KL-träbjälklag innanför trapphus också 

upp på våning 1. Väggar och pelare modelleras som fast inspänd (fixed) mot dess bas, vilket ska 

representera grunden. Balkar och bjälklag modelleras som fritt upplagda genom att lägga in pinned-

pinned releases i varje balkände och en linjär pinned release längs bjälklagens kanter. Innehållet för 

hela våning 1 kopieras upp för önskat antal våningar, sedan rensas balkar och betongbjälklag bort 

från alla våningar utom var fjärde våning så att dessa element endast förekommer på våning 4, 8, 12, 

16 o.s.v. 

Volymelementen antas inte bidra till byggnadens globala horisontalstabilitet och dessutom är 

styvheterna på dessa volymelement okända, vilket gör att det inte finns underlag att bygga upp 

förenklade volymer likt Treets modeller. Att modellera in volymelementen likt dess verkliga 

uppbyggnad hade gett komplicerade, stora och långsamma modeller som varit ineffektiva att arbeta 

med. Därför modelleras volymelementen in som massor i form av jämnt utbredda laster (enligt 

Tabell 4.3.4) på det betongbjälklag som respektive volymelement ställs på. Denna förenkling bedöms 

som rimlig i och med att Treets visat att volymelementen är styvare än den globala strukturen, vilket 

gör att de förväntas följa betongbjälklagets svängningar likt stela kroppar och inte påverkar 

byggnadens dämpning nämnvärt (se Kapitel 3.1.1).  

De mesh inställningar som använts för att få fram FE-nätet är ”Simple mesh generation (Coons)” 

med elementstorlek 1,0 m och ”Squares in rectangular contour” under metodparametrar. 

 Laster 
Egentyngden för den bärande stommen (väggar och bjälklag i KL-trä, pelare och balkar i limträ och 

betongbjälklag) som modellerats upp tillförs till modellen automatiskt genom att lägga till ett lastfall 

i form av egentyngd för strukturen. Ytterligare ett egentyngdslastfall för varje volymtyp läggs in där 

egentyngderna för volymelementen modelleras in som jämnt utbredda laster för fyra staplade 

volymer, se Tabell 4.3.4, på respektive betongbjälklag som volymelementen står på. Lasten från 

volymelementen för de fyra första våningarna läggs inte in i modellen eftersom de inte tillför massa 

till den globala strukturen då de står på byggnadens grund.  

Den nyttiga lasten läggs in som jämnt utbredda laster och delas in i två olika lastfall, de nyttiga 

lasterna från respektive volym som belastar betongbjälklagen samt den nyttiga lasten som läggs in 
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på respektive plan på KL-träbjälklaget i trapphuset. Den nyttiga lasten i både bostad och trapphus 

uppgår till 2,0 kN/m² i enlighet med Kapitel 4.3.2 och i och med att fyra volymer placeras på 

varandra i taget blir den nyttiga lasten på betongbjälklagen fyra gånger större, d.v.s. 8,0 kN/m². 

Observera att för Struktur 3, där kärnans storlek varieras, påverkas bjälklagsstorlekarna i och med att 

kärnans mått minskar eller ökar. Därför räknas de jämnt utbredda lasterna (från de staplade 

volymernas egentyngd samt de nyttiga lasterna) om för Struktur 3 så att samma totala last som för 

de övriga strukturerna, men över olika stora ytor, tillförs modellen.  

 Modalanalays  
En modalanalys förbereds och till denna konverteras egentyngderna och de nyttiga lasterna till 

massa (genom Load to mass conversion). Alla egentyngder konverteras med en faktor 1,0 och de 

nyttiga lasterna konverteras med en faktor 0,3 så att endast 30 % av de nyttiga lasterna räknas in i 

modalanalysen i enlighet med Kapitel 4.3.2. Modalanalysen utförs i Robot Structural Analysis för att 

erhålla svängningsmoder med egenvektorer samt egenfrekvenser från byggnadens egensvängningar.  

 Dynamiska beräkningar 
Efter att byggnadens naturliga egenfrekvenser och svängningsmoder bestämts genom modalanalys i 

Robot Structural Analysis utförs handberäkningar för att räkna ut byggnadens ekvivalenta massa, 

dämpning och slutligen toppaccelerationen på golvbjälklaget för byggnadens översta våning. 

  Ekvivalent massa 
Den ekvivalenta massan per längdenhet beräknas genom att använda Ekvation (2.7.7). 

Svängningsmodens modfunktion, φ1
2(y,z), integreras över höjden mellan våningar, Δzn, samt 

byggnadens bredd vinkelrätt vindriktningen, b, för vardera våning och då erhålls Ekvation (4.5.1) 

nedan.  

 
𝑚𝑒 =

1

∑ 𝜙1
2(𝑦, 𝑧) ∙ 𝑏 ∙ ∆𝑧𝑛

𝑛
𝑖=0

∙ 𝑑   [𝑘𝑔/𝑚] 
(4.5.1) 

Antalet noder, n, beror på antalet våningar i byggnaden och numreringen bestäms genom att man 

betraktar en nod för varje våning i ett av byggnadens hörn där n=0 för grundplan och sedan ökar ett 

steg för varje våningsplan, se Figur 4.5.1 nedan.  
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Figur 4.5.1 - Byggnad i svängning med höjdindelning och noder. 

Ett generellt uttryck för höjden mellan våningar, Δzn, fås av Ekvation (4.5.2) nedan vilket Figur 4.5.1 

även tydliggör. 

 
∆𝑧𝑛 =

ℎ𝑛 − ℎ𝑛−1
2

+
ℎ𝑛+1 − ℎ𝑛

2
 [𝑚] 

där hn = höjd över mark för golvbjälklag på våning n.  

(4.5.2) 

Svängningsmodens egenvektorer för vardera nod erhålls ur modalanalysen i Robot Structural 

Analysis och benämns UX, UY respektive UZ.   Modfunktionen kan då bestämmas genom att använda 

Pythagoras sats på svängningsmodens egenvektorer i x- respektive y-riktning, för vardera 

våningsplan enligt Ekvation (4.5.3).   

 𝜙1,𝑛
2 (𝑦, 𝑧) = 𝑈𝑋𝑛

2 + 𝑈𝑌𝑛
2  (4.5.3) 

När modfunktion och höjd mellan våningarna bestämts används Ekvation (4.5.1) för att beräkna den 

ekvivalenta massan. Beräkning av ekvivalent massa för respektive struktur kan följas i sin helhet i 

Bilaga 2. 

  Dämpning 
Det logaritmiska dekrementet för dämpning, δ, bestäms enligt den beräkningsgång som redogjorts 

för i Kapitel 2.7.3. Den mekaniska dämpningen, δs, sätts till 0,09 i logaritmiskt dekrement vilket är 

det mittersta värdet för det rekommenderade värdet för träbroar enligt Tabell F.2 (SS-EN 1991-1-4, 

2005). Detta motsvarar ett dämpningsförhållande på ca 1,4 % enligt Ekvation (2.7.9). De mätningar 

som utförts på byggnader i KL-trä enligt Tabell 2.7.1 ger mycket spridda resultat, men det valda 

värdet i dessa beräkningar bör vara konservativt, d.v.s. på säker sida.  

Den aerodynamiska dämpningen, δa, beräknas enligt Ekvation (2.7.10)-(2.7.13) och dämpning på 

grund av speciell utrustning, δd, sätts lika med 0. Sedan summeras de logaritmiska dekrementen för 

dämpning genom Ekvation (2.7.8). Utförliga beräkningar för dämpning kan följas i Bilaga 3. 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 
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 Vind och acceleration 
Medelvindhastigheten, vm(z), och därefter medelvindhastighetstrycket, qm(h), beräknas för en 

återkomsttid för vinden på 1 år enligt den beräkningsgång som redogjorts för i Kapitel 2.8.1 samt 

med hjälp av Ekvation (4.3.1). Även turbulensintensitetsfaktorn, Iv(h), beräknas enligt Kapitel 2.8.1. 

Toppaccelerationen, Ẍmax(z), för den första svängningsmoden på golvbjälklaget i byggnadens översta 

våning beräknas med en återkomsttid på 1 år enligt den beräkningsgång som redogjorts för i Kapitel 

2.8.2. Detta genom att beräkna spetsfaktorn, kp, samt accelerationens standardavvikelse, σẍ(z). 

Toppaccelerationen för byggnaden jämförs mot de rekommenderade nivåerna i ISO 10137 genom 

att egenfrekvensen för byggnadens första svängningsmod och den beräknade toppaccelerationen 

plottas in i bedömningskurvan i Figur 2.9.1.  

Utförliga vind- och accelerationsberäkningar kan följas i Bilaga 3.  
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5  Resultat 

  Modalanalys och dynamiska beräkningar   
Utifrån den modalanalys som utförs i Robot fås egenfrekvenser och riktningar för de tre första 

svängningsmoderna, se exempelvis Figur 5.1.1 nedan som visar de tre första svängningsmoderna för 

Struktur 1 (grundmodellen) vid 16 våningar.  

 

Figur 5.1.1 - De tre första svängningsmoderna för Struktur 1 vid 16 våningar. 

Tabell 5.1.1 nedan visar egenfrekvenser och riktningar för de tre första svängningsmoderna för alla 

studerade modeller där f1 är egenfrekvensen för den första svängningsmoden, f2 för den andra och f3 

för den tredje. Svängningsriktning x och y avser att svängningen sker i form av translation i x-led 

respektive y-led medan z innebär att vridning sker kring z-axeln. Tabell 5.1.1 visar även resultatet 

från beräkningarna av ekvivalent massa, me, samt toppaccelerationen, Ẍmax(z), för den första 

svängningsmoden på golvbjälklaget i respektive strukturs översta våning.   



46 
 

Tabell 5.1.1 - Sammanställning av resultat från modalanalys och dynamiska beräkningar. 

Struktur Antal vån. f1 [Hz] Riktn. f2 [Hz] Riktn. f3 [Hz] Riktn. me [kg/m] Ẍmax (z) [m/s²] 

 
16 0,46 Y 0,52 X 0,70 Z 106151 0,04199 

1 20 0,32 Y 0,37 X 0,56 Z 103008 0,06334 

  24 0,24 Y 0,28 X 0,47 Z 100853 0,08385 

  28 0,19 Y 0,22 X 0,40 Z 99329 0,10290 

 
16 0,37 Y 0,41 X 0,52 Z 104004 0,05261 

2a 20 0,27 Y 0,30 X 0,41 Z 100684 0,07420 

  24 0,21 Y 0,23 X 0,34 Z 98479 0,09489 

  28 0,17 Y 0,18 X 0,30 Z 96926 0,11358 

 
16 0,53 Y 0,61 X 0,84 Z 108501 0,03568 

2b 20 0,37 Y 0,43 X 0,67 Z 105436 0,05436 

  24 0,28 Y 0,32 X 0,56 Z 103349 0,07229 

  28 0,22 Y 0,25 X 0,48 Z 101839 0,09026 

 
16 0,33 Y 0,37 X 0,45 Z 105853 0,05729 

3a 20 0,24 Y 0,27 X 0,36 Z 102614 0,08065 

  24 0,19 Y 0,20 X 0,30 Z 100443 0,10015 

  28 0,15 Y 0,16 X 0,26 Z 98904 0,12090 

 
16 0,60 Y 0,69 X 1,00 Z 104727 0,03248 

3b 20 0,42 Y 0,49 X 0,80 Z 101611 0,04998 

  24 0,32 Y 0,37 X 0,67 Z 99458 0,06679 

  28 0,25 Y 0,29 X 0,57 Z 97884 0,08467 

 
16 0,51 X 0,70 Z 0,79 Y 106296 0,03785 

4a 20 0,36 X 0,56 Z 0,56 Y 103651 0,05544 

  24 0,27 X 0,42 Y 0,46 Z 101545 0,07522 

  28 0,21 X 0,33 Y 0,40 Z 100376 0,09475 

 
16 0,73 Z 0,86 Y 0,97 X - - 

  20 0,58 Z 0,61 Y 0,70 X - - 

4b 24 0,46 Y 0,48 Z 0,53 X 98640 0,04783 

  28 0,36 Y 0,41 X+Z 0,42 Z+X 100441 0,06018 

  32 0,29 Y 0,33 X 0,36 Z 100224 0,07383 

 
16 0,9 Y 1,11 X 1,25 Z 109086 0,02000 

  20 0,64 Y 0,80 X 0,99 Z 105436 0,03137 

4c 24 0,47 Y 0,60 X 0,82 Z 105156 0,04403 

  28 0,37 Y 0,47 X 0,70 Z 104011 0,05674 

  32 0,29 Y 0,37 X 0,61 Z 103080 0,07191 

 Accelerationsnivåer mot ISO 10137 
Toppaccelerationen på golvbjälklaget i respektive strukturs översta våning plottas in i Figur 2.9.1 

tillsammans med den första svängningsmodens egenfrekvens för att jämföras mot de 

rekommenderade gränsvärdena för bostäder i ISO 10137 (2008).  
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  Struktur 1 – Grundmodell 
I Figur 5.2.1 nedan jämförs resultaten för Struktur 1, d.v.s. grundmodellen, mot ISO 10137 för 16, 20, 

24 respektive 28 våningar. Observera att det plottade värdet med högst egenfrekvens och lägst 

acceleration motsvarar resultatet för 16 våningar medan punkten med lägst egenfrekvens och högst 

acceleration motsvarar resultatet för alternativet med flest våningar (detta gäller även för 

strukturerna i Figur 5.2.2-Figur 5.2.4).  

 

Figur 5.2.1 – Accelerationsnivåer för Struktur 1 mot ISO 10137.  
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  Struktur 2 – Varierad tjocklek kärna 
I Figur 5.2.2 nedan jämförs resultaten för Struktur 2 mot ISO 10137 för 16, 20, 24 respektive 28 

våningar. För att tydligare visa hur egenfrekvens och toppacceleration påverkas av att kärnans 

tjocklek varierar är även resultaten för Struktur 1 medtagna i figuren som referens. 

 

Figur 5.2.2 - Accelerationsnivåer för Struktur 2 mot ISO 10137. 
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  Struktur 3 – Varierad storlek kärna 
I Figur 5.2.3 nedan jämförs resultaten för Struktur 3 mot ISO 10137 för 16, 20, 24 respektive 28 

våningar. För att tydligare visa hur egenfrekvens och toppacceleration påverkas av att kärnans 

storlek varierar är även resultaten för Struktur 1 medtagna i figuren som referens. 

 

Figur 5.2.3 - Accelerationsnivåer för Struktur 3 mot ISO 10137. 
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  Struktur 4 – Stabiliserande väggar 
I Figur 5.2.4 nedan jämförs resultaten för Struktur 4 mot ISO 10137 för 16, 20, 24 respektive 28 och 

för Struktur 4b och 4c även upp till 32 våningar. För Struktur 4b plottas endast resultatet för 24, 28 

och 32 våningar in eftersom vridning kring z-axeln blir första svängningsmod för 16 och 20 våningar 

(se Tabell 5.1.1). För att tydligare visa hur egenfrekvens och toppacceleration påverkas av att 

stabiliserande väggar läggs till är även resultaten för Struktur 1 medtagna i figuren som referens.  

 

Figur 5.2.4 - Accelerationsnivåer för Struktur 4 mot ISO 10137. 

  Sammanställning maximalt våningsantal 
I Tabell 5.2.1 nedan sammanställs det maximala våningsantalet för respektive struktur utifrån Figur 

5.2.1 - Figur 5.2.4. Resultatet för Struktur 4a och 4b är inom parentes på grund av 

vridningssvängningar, se Kapitel 6.1.4 nedan.  

Tabell 5.2.1 – Maximalt våningsantal för respektive struktur. 

Struktur 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 

Max. våningsantal 20 16 20 16 24 (20) (28) 28 

Byggnadshöjd [m] 60 48 60 48 72 (60) (84) 84 
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6  Analys 

  Modalanalys och dynamiska beräkningar 
Resultaten i Tabell 5.1.1 visar att den studerade byggnaden generellt har låga egenfrekvenser, vilket 

beror på strukturens höga massa och dess relativt låga styvhet. Detta bekräftas av teorin som 

redogjorts för under Kapitel 2.7.1 och framförallt av Ekvation (2.7.2) som visar på att både en hög 

massa respektive låg styvhet gör att egenfrekvensen därmed sjunker. Generellt visar Tabell 5.1.1 

även att egenfrekvensen sjunker med ökat våningsantal, vilket är rimligt med tanke på 

svängningarnas rörelser bör bli större när byggnaden blir högre. De låga egenfrekvenserna möjliggör 

för att relativt höga accelerationsnivåer accepteras enligt bedömningskurvan i ISO 10137 (se Figur 

2.9.1) jämfört med en byggnad som har egenfrekvenser mellan 1-2 Hz.   

Alla strukturer har en ekvivalent massa omkring 100 000 kg/m. Toppaccelerationen på golvbjälklaget 

i byggnadens översta våning ökar med ökat våningsantal för alla strukturer. Med stegrande 

våningsantal tycks alla strukturer följa ett linjärt förhållande mellan egenfrekvens och 

toppacceleration i den logaritmiska skalan (se Figur 5.2.1-Figur 5.2.4). 

  Struktur 1 - Grundmodell 
Hos Struktur 1 sker svängning först som translation i y-led, sedan i x-led och sist som vridning kring z-

axeln enligt Tabell 5.1.1. Figur 5.2.1 visar att Struktur 1 (grundmodellen) klarar 20 våningar innan 

gränsen för toppacceleration enligt ISO 10137 överskrids.  

  Struktur 2 – Varierad tjocklek kärna 
Struktur 1 och 2 jämförs för att studera hur byggnadens dynamiska respons påverkas av att kärnans 

tjocklek varierar. Tabell 5.1.1 visar att en tunnare kärna (100 mm) i Struktur 2a ger en lägre styvhet 

och därmed lägre egenfrekvenser samt högre toppacceleration. En tjockare kärna (300 mm) i 

Struktur 2b ger en högre styvhet och därmed högre egenfrekvenser samt lägre toppacceleration. 

Byggnadens beteende vid dynamisk vindbelastning förändras inte vad gäller svängningsriktningar, 

dock verkar egenfrekvensen för vridning kring z-axeln förändras mer än de andra egenfrekvenserna 

av att kärnans väggtjocklek varierar.  

Figur 5.2.2 visar att Struktur 2a med tunnare kärna av väggtjocklek 100 mm hamnar precis ovanför 

gränsen för 20 våningar, alltså nås 16 våningar för Struktur 2a. Struktur 2b med tjockare kärna av 

väggtjocklek 300 mm når, precis som Struktur 1, 20 våningar. Dock är Struktur 2b mycket nära att 

klara av 24 våningar enligt kravet från ISO 10137 då det alternativet ligger precis över gränsen enligt 

Figur 5.2.2.  

  Struktur 3 – Varierad storlek kärna 
Struktur 1 och 3 jämförs för att studera hur byggnadens dynamiska respons påverkas av att kärnans 

storlek varierar. Resultaten för Struktur 3a visar att en 25 % mindre kärna ger en lägre egenfrekvens i 

och med att styvheten sjunker samt att Struktur 3b visar att en 25 % större kärna ger en högre 

egenfrekvens då styvheten ökar. Toppaccelerationen ökar med en mindre kärna för Struktur 3a och 

toppaccelerationen minskar med en större kärna för 3b. Byggnadens dynamiska respons vad gäller 

svängningsriktningar påverkas inte, dock verkar egenfrekvensen för vridning kring z-axeln förändras 

mer än de andra egenfrekvenserna av att kärnans storlek varierar. 

Enligt Figur 5.2.3 kan Struktur 3a med en mindre kärna byggas 16 våningar medan Struktur 3b som 

har en större kärna bedöms eventuellt kunna byggas upp hela 24 våningar då det alternativet ligger 

precis på gränsen enligt ISO 10137.  
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Om resultaten för Struktur 2 och 3 jämförs verkar byggnadens styvhet och accelerationsnivåer 

påverkas mer av åtgärderna i struktur 3 än av Struktur 2, d.v.s. att påverkan är större av att kärnans 

storlek varierar med 25 % än att kärnans tjocklek varierar med 100 mm.  

  Struktur 4 – Stabiliserande väggar 
Resultaten för Struktur 4a, där stabiliserande väggar enligt Figur 4.2.3 lagts till i y-riktningen, visar att 

byggnaden blir styvare i y-riktningen vilket kan ses på egenfrekvenserna. Jämfört med Struktur 1 

ökar egenfrekvensen i y-riktningen medan egenfrekvensen i x-riktningen samt kring z-axeln är i stort 

sett oförändrad, vilket medför att svängning i y-riktningen blir tredje (för 16 och 20 våningar) 

respektive andra (för 24 och 28 våningar) svängningsmod. I och med detta blir svängning i x-

riktningen första svängningsmod och då egenfrekvensen för denna är högre än första 

svängningsmoden för Struktur 1, erhålls lägre accelerationsnivåer med Struktur 4a. Dock blir vridning 

kring z-axeln andra svängningsmod för 16 respektive 20 våningar, vilket inte är önskvärt (se Kapitel 

2.8). När fler våningar byggs på minskar egenfrekvensen mer för translationerna i x- och y-led än för 

vridsvängningarna kring z-axeln. Därför blir vridning kring z-axeln, som önskat, tredje svängningsmod 

för 24 och 28 våningar.  

Struktur 4b visar att om även väggar i x-riktningen tillkommer (se Figur 4.2.3) blir byggnaden styvare 

i x-led och från detta följer att egenfrekvensen ökar i x-riktningen medan ökningen är mycket liten i 

y-riktning samt kring z-axeln. Därför blir vridning kring z-axeln första svängningsmod för 16 och 20 

våningar vilket inte är lämpligt. Då byggnaden blir högre minskar egenfrekvensen mer för 

svängningarna i x- och y-led än kring z-axeln. För 24 våningar bir vridning kring z-axeln andra 

svängningsmod och för 32 våningar blir vridning kring z-axeln tredje svängningsmod. För 28 våningar 

blir svängningsmod 2 och 3 en kombination av svängning i x-led och vridning kring z-axeln, troligen 

eftersom egenfrekvenserna för dessa är mycket nära varandra. Accelerationsnivåerna har inte 

beräknats för 16 och 20 våningar på grund av att vridning är första svängningsmod, men den 

beräknade toppaccelerationen för 24, 28 respektive 32 våningar är betydligt mycket lägre än 

föregående strukturer vilket visar att strukturen har potential om man bortser från 

vridsvängningarna. 

I Struktur 4c tillkommer två väggar i en del av fasaden i y-riktningen (se Figur 4.2.3). I och med detta 

ökar styvheten mot vridning kring z-axeln då egenfrekvensen för denna vridsvängning ökar markant 

jämfört med Struktur 4b. Därför blir vridning kring z-axeln tredje svängningsmod för alla 

våningsantal för Struktur 4c och vridningssvängningarna är alltså inget problem. I övrigt ökar 

egenfrekvensen inte alls till mycket lite för svängning i y-riktningen (vilket blir första svängningsmod) 

medan egenfrekvensen i x-led (vilket blir andra svängningsmod) ökar något. Accelerationsnivåerna 

för Struktur 4c är mycket låga, i många fall är toppaccelerationen nästan hälften av värdet för 

Struktur 1.  

Figur 5.2.4 visar att egenfrekvenser och toppacceleration kan påverkas mycket av att stabiliserande 

väggar läggs till. Både Struktur 4a och 4b har dock problem med vridsvängningar enligt ovan vilket 

inte är önskvärt. I Struktur 4c har problemet med vridsvängningar lösts och Figur 5.2.4 visar att hela 

28 våningar kan uppnås enligt gränsvärdena i ISO 10137, med förhållandevis god marginal dessutom. 

 Jämförelse mot referensprojekt 
För att stärka resultatens tillförlitlighet utförs en jämförelse mellan de beräknade resultaten från 

detta arbete med tidigare projekt och studier från Kapitel 3.  

 



53 
 

  Egenfrekvenser och ekvivalent massa 
Egenfrekvenserna i Tabell 5.1.1 varierar en del mellan de olika strukturerna och för alternativ med 

olika byggnadshöjder. Första svängningsmodens egenfrekvens varierar till exempel mellan 0,33 – 

0,90 Hz för 16 våningar och 0,15 – 0,37 Hz för 28 våningar. Dessa är mycket låga i jämförelse med till 

exempel Nilssons samt Edskär & Lidelöws erhållna egenfrekvenser som huvudsakligen varierar 

mellan 1-2 Hz och uppåt (se Kapitel 3.2.2 respektive 3.2.3). Det verkar dessutom som att 

träbyggnader generellt brukar ha en egenfrekvens omkring 1-3 Hz (se t.ex. Tabell 2.7.1), men det ska 

tilläggas att dessa byggnader är avsevärt lägre än de modeller som beräknats i detta arbete. 

Eftersom egenfrekvensen till stor del beror på byggnadens massa jämförs även den beräknade 

ekvivalenta massan med de värden som erhållits i jämförbara referensprojekt. 

Om egenfrekvenserna istället jämförs mot de egenfrekvenser som beräknats på Treet (se Kapitel 

3.1.1), Mjøstårnet (se Kapitel 3.1.3) samt de värden som erhållits av Tjernberg (se Kapitel 3.2.1) 

verkar egenfrekvenserna mer rimliga.   

Treet har, med sina 14 våningar och tre betongbjälklag, en egenfrekvens på 0,75 Hz med den 

ekvivalenta massan 4900 kg/m² för svängningsmod 1. Den struktur som förmodligen är mest 

jämförbar med Treet är Struktur 1 som för den första svängningsmoden, med sina 16 våningar och 

fyra betongbjälklag, har en egenfrekvens på 0,46 Hz och en ekvivalent massa på 106 151 kg/m vilket 

omräknat blir 4825 kg/m² (genom att dividera den ekvivalenta massan med byggnadens djup). Värt 

att notera är att även byggnadernas planmått är jämförbara. Den ekvivalenta massan tycks alltså 

ligga i rätt område och den beräknade egenfrekvensen bör vara rimlig, då Treet förväntas ha något 

högre egenfrekvens eftersom byggnaden är två våningar lägre och bedöms ha ett styvare 

stabiliserande system än Struktur 1.  

Mjøstårnet har egenfrekvenser på 0,33 Hz och 0,37 Hz i respektive riktning med sina 18 våningar och 

betongbjälklag på de sju översta planen. Detta kan jämföras med Struktur 1 för 20 våningar som har 

egenfrekvenser på 0,32 Hz respektive 0,37 Hz. Planmåtten för dessa strukturer skiljer sig åt vilket gör 

att egenfrekvenserna troligen inte är rakt jämförbara, men resultatet från Mjøstårnet visar att 

mycket låga egenfrekvenser (omkring 0,3 Hz) är rimliga, vilket stärker resultaten från denna studie. 

Tjernbergs beräkningar på Hallonbergen visar att egenfrekvenser på ungefär 0,23 – 0,52 Hz (se 

Tabell 3.2.1) beräknats fram för den första svängningsmoden vid 22 våningars höjd. Planmåtten och 

kärnans storlek är samma som för den struktur som studerats i detta arbete vilket stärker att de låga 

egenfrekvenserna som erhållits i detta arbete är rimliga. Alternativ 9 i Tjernbergs arbete har tre 

betongbjälklag på våning 8,16 och 22 vilket ger en egenfrekvens på 0,329 Hz vilket är jämförbart 

med resultaten från denna studie, se t.ex. Struktur 1 för 20 och 24 våningar i Tabell 5.1.1.  

Andra modeller där den ekvivalenta bedöms vara jämförbara med strukturerna i detta arbete är 

bland annat Nilssons förslag 2.3 och 2.4 (se Tabell 3.2.2) som är 19 våning hög och har fyra 

betongbjälklag placerade på olika våningar i byggnaden. Dessa förslag erhåller ekvivalenta massor på 

ca 79000 kg/m respektive 101 000 kg/m vilket är jämförbart med strukturerna i detta arbete som 

alla har ekvivalenta massor omkring 100 000 kg/m.  

För att ytterligare kontrollera att den ekvivalenta massan inte blivit för hög och därmed 

egenfrekvensen blivit för låg i beräkningarna, har de beräknade egentyngderna på volymelementen 

kontrollerats med konstruktörer på Lindbäcks Bygg. Utifrån denna kontroll bedöms dessa 

egentyngder som rimliga då egentyngderna i kN/m² för respektive planelement är mycket lika.  
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  Accelerationsnivåer 
De erhållna accelerationsnivåerna har beräknats enligt EKS 10 (2016) och SS-EN 1991-1-4 (2005). En 

skillnad mellan detta arbete och Nilssons respektive Tjernbergs arbete är att detta arbete använder 

återkomsttid 1 år på vindhastigheten medan Nilsson och Tjernberg använder 2 år som återkomsttid 

(för att räkna mer konservativt) vilket ger högre vindhastigheter och därmed högre accelerationer. 

Nilsson erhåller i sitt arbete accelerationsnivåer på bland annat 0,046 m/s² för förslag 2.3, med 19 

våningar som har betongbjälklag på fyra våningar, vid ett dämpningsförhållande på 1,4 % (se Tabell 

3.2.2). Detta bör vara jämförbart med Struktur 1 i detta arbete med 20 våningar och betongbjälklag 

på fem våningar, där en toppacceleration på 0,063 erhålls. Accelerationen för Struktur 1 är rimligtvis 

högre än Nilssons förslag 2.3 (trots den lägre återkomsttiden och en något högre ekvivalent massa) 

eftersom egenfrekvensen är avsevärt lägre för Struktur 1.  Något som är intressant är det faktum att 

Nilssons förslag 2.3 inte klarar kraven enligt ISO 10137 för 19 våningar men att Struktur 1 i detta 

arbete klarar av 20 våningar trots den högre toppaccelerationen, där det i detta fall är den låga 

egenfrekvensen som tillåter högre accelerationsnivåer enligt ISO 10137 medan Nilssons förslag 2.3 

ligger i det mest kritiska intervallet mellan 1-2 Hz. 

Tjernberg erhåller mycket låga accelerationsnivåer för exempelvis alternativ 9 (0,0143 m/s² för 22 

våningar, se Tabell 3.2.1), trots att en återkomsttid på 2 år har använts. I detta fall verkar den 

ekvivalenta massan ha beräknats på ett annat sätt än i detta arbete, vilket gör att den ser hög ut 

vilket i så fall skulle dra ned toppaccelerationen väsentligt. Den ekvivalenta massan är angiven i kg 

istället för kg/m och det är svårt att följa ifall värdet som är skrivet i kg har använts i 

accelerationsberäkningarna eller om den ekvivalenta massan först räknats om till kg/m, därför kan 

inga slutsatser dras kring detta. 

På Treet erhålls förhållandevis höga accelerationer, jämfört med den byggnad som studerats i detta 

arbete, vilket är rimligt med tanke på att byggnaden byggts på en mer vindutsatt plats med 

referensvindhastighet 26 m/s (jämfört med 24 m/s som använts i detta arbete). Dessutom verkar en 

annan metod för att beräkna medelvindhastigheten ha använts för Treet enligt Bjertnæs & Malo 

(2014) vilket ger en högre medelvindhastighet och därmed högre accelerationer. I Mjøstårnet 

används en referensvindhastighet på 22 m/s och en toppacceleration på omkring 0,065-0,070 m/s² 

erhålls (Abrahamsen, 2017) vilket liknar t.ex. Struktur 1 i denna studie som har en toppacceleration 

på 0,063 m/s² för 20 våningar. Tyvärr framgår inga detaljerade beräkningar i den artikel som 

beskriver Mjøstårnet (Abrahamsen, 2017) vilket gör det svårt att peka på exakt vad som gör att 

accelerationen blir högre för Mjøstårnet trots en lägre referensvindhastighet används. 

Byggnadshöjden visar sig vara lite högre för Mjøstårnet än för Struktur 1 vid 20 våningar trots det 

lägre våningsantalet, på grund av högre våningshöjder som kan ses i sektioner från Abrahamsen 

(2017). Dessutom är djupet längs vindriktningen mindre för Mjøstårnet (17 m) än för Struktur 1 (22 

m). Båda dessa egenskaper gör att toppaccelerationen stiger, se exempelvis Edskär & Lidelöw 

(2017), därför bedöms det som att det kan vara rimligt att Mjøstårnet har lite högre 

toppacceleration än Struktur 1 för 20 våningar.  
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7   Diskussion 
Utifrån den jämförelse mot tidigare studier som utförs, se Kapitel 6.2, bedöms resultaten i den 

studie som rimliga. Dessa resultat diskuteras mer ingående nedan, struktur för struktur. 

  Struktur 1 - Grundmodell 
Resultaten för Struktur 1 visar att det går att nå höga våningsantal, 20 våningar, trots en relativt 

enkel uppbyggnad. En stor del till detta är säkerligen betongbjälklagen, som med sitt bidrag av 

framförallt massa men även styvhet håller ned accelerationsnivåerna, vilket har bekräftats av teori 

(se Kapitel 2.7 samt 2.8) samt tidigare studier (se Tjernberg under Kapitel 3.2.1 samt Nilsson under 

Kapitel 3.2.2). En snabb kontroll ger att om betongbjälklagen byts ut mot 300 mm KL-trä, sjunker den 

ekvivalenta massan, egenfrekvensen höjs och accelerationen ökar avsevärt vilket gör att 12 våningar 

uppnås. Även det faktum att egenfrekvensen är låg och att relativt höga accelerationsnivåer därmed 

tillåts enligt ISO 10137 bidrar till att höga våningsantal uppnås. 

Struktur 1 bör även kunna byggas upp genom en rationell arbetsgång där det skulle kunna göras på 

ett sådant sätt att grunden gjuts och att volymelement för våning 1-4 ställs på plats och fästes mot 

grunden när betongen torkat. Sedan kan kärnans KL-träväggar samt pelare byggas upp för 4 våningar 

och balkar monteras på våning 4. På dessa balkar ställs prefabricerade betongbjälklag, därefter ställs 

och fästes volymelementen för våning 5-8 mot underliggande bjälklag. Sedan kan processen med KL-

träväggar, pelare, balkar, bjälklag och volymelement repeteras för att upprätta byggnaden i sin 

helhet. 

Byggnadens dynamiska respons är väntad då första svängningsmod är i y-riktning (vilket är kärnans 

kortare sida), andra svängningsmod är i x-riktning (vilket är kärnans längre sida) och tredje 

svängningsmod är som vridning kring z-axeln. 

  Struktur 2 – Varierad tjocklek kärna 
Resultaten för Struktur 2 visar på att KL-träkärnans väggtjocklek kan ha relativt stor påverkan på 

antalet våningar då strukturen blir styvare och att toppaccelerationen därmed minskar. Just i detta 

fall nås 16 våningar med 100 mm väggtjocklek för Struktur 2a och nästan 24 våningar med 300 mm 

väggtjocklek för Struktur 2b, där troligen 22-23 våningar bör kunna uppnås med Struktur 2b. Att 

förändra KL-träkärnans väggtjocklek bedöms vara en enkel åtgärd för att kunna bygga några 

våningar högre. Ekonomi har inte tagits beaktats i detta arbete, men de ekonomiska fördelarna med 

att bygga några våningar högre borde givetvis ställas mot den kostnad det skulle innebära att 

använda tjockare KL-träväggar. Bland de åtgärder som undersöks i denna studie bör dock en tjockare 

kärna vara bland de billigare alternativen. 

  Struktur 3 – Varierad storlek kärna 
Resultaten för Struktur 3 visar på att KL-träkärnans storlek har en stor påverkan på antalet våningar 

eftersom strukturens styvhet ökar och toppaccelerationen minskar. För Struktur 3a, där kärnan är 25 

% mindre, uppnås 16 våningar medan 24 våningar kan byggas upp med Struktur 3b, där kärnan är 25 

% större. Som nämnt under Kapitel 6.1.3, pekar resultaten från Struktur 2 och 3 på att byggnadens 

dynamiska respons påverkas något mer av att kärnans storlek varierar med 25 % än att kärnans 

tjocklek varierar med 100 mm. Då ska det även nämnas att den KL-träskiva med högst tjocklek inom 

standardutbudet hos Martinsons enligt Tabell 2.1.1 är 300 mm (som används i Struktur 2b) medan 

det finns utrymme för att göra kärnan ännu större för att kunna nå högre. Det som begränsar 

kärnans storlek är planlösningen som inte beaktats i detta arbete. Att göra kärnan större bedöms 
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som en större åtgärd som troligen kostar mer än att ändra tjocklek på kärnans väggar och denna 

kostnad ska såklart vägas mot hur många våningar extra som kan byggas. 

Det vore mycket intressant att se ifall resultatet från Struktur 3 skulle kunna användas genom att 

arbeta fram planlösningar med en stor kärna. Detta skulle exempelvis kunna lösas genom att placera 

volymelement med rum som kräver dagsljus på utsidan av den stora kärnan medan volymelement 

innehållande rum som inte kräver dagsljus (såsom exempelvis badrum, hall och förråd) placeras på 

den stora kärnans insida. Denna uppbyggnad skulle eventuellt kunna kombineras med en mindre, 

inre kärna som omsluter trapphus och hisschakt för extra styvhet så att dubbla kärnor stabiliserar 

byggnaden. Ifall planlösningarna går att lösa rent tekniskt med volymelement bör det finnas stor 

potential med denna typ av uppbyggnad.  

  Struktur 4 – Stabiliserande väggar 
När stabiliserande väggar läggs till för Struktur 4 sker en hel del förändringar med styvheten i olika 

riktningar vilket gör att Struktur 4a och framförallt 4b får problem med vridningssvängningar som 

första respektive andra svängningsmod. Detta eftersom strukturen blir för styv i x- eller y-riktning i 

förhållande till styvheten mot vridning kring z-axeln. När fler våningar byggs upp av Struktur 4a och 

4b avtar problemen med vridningssvängningar, dock kan det diskuteras ifall det är bra att uppföra en 

byggnad vars uppbyggnad är lämplig för 28 våningar men inte för 16 våningar. Detta visar på att 

lägenhetsskiljande stabiliserande väggar bör läggas till med varsamhet för denna typ av struktur och 

det bör kontrolleras så att vridning inte blir första eller andra svängningsmod. 

Struktur 4c, där stabiliserande väggar även läggs till i del av fasaden, har stor potential i och med att 

styvheten ökat kraftigt i jämförelse med Struktur 1. Även styvheten mot vridning kring z-axeln ökar 

markant vilket gör att vridningssvängningar inte är något problem för denna struktur. Denna 

uppbyggnad medför att en rektangulär stabiliserande kärna med mått 7,3 x 22 m² erhålls. Det kan 

troligen vara så att styvhet mot vridning erhålls först när lägenhetsskiljande väggar kopplas ihop till 

en fyrsidig kärna (jämför Struktur 4b och 4c i Tabell 5.1.1). Struktur 4c kan alltså uppföras till hela 28 

våningar enligt resultatet från beräkningarna, detta med god marginal vilket gör att denna struktur 

eventuellt skulle kunna nå omkring 30 våningar. Struktur 4c kräver betydligt mycket mer material än 

exempelvis Struktur 1 och kostnaden för detta bör såklart övervägas i förhållande till för hur många 

fler våningar som kan upprättas. 

Ett annat tänkbart sätt att förstyva Struktur 4a och 4b mot vridning eller helt enkelt förstyva struktur 

1 hade kunnat vara att lägga in ett externt fackverkssystem i byggnadens fasad. Denna studie visar 

på hur ett volymbyggt flerbostadshus kan stabiliseras med en intern KL-träkärna medan Treet (se 

Kapitel 3.1.1) stabiliseras med externt fackverkssystem och det vore intressant att se hur högt en 

byggnad som kombinerar interna och externa system skulle kunna uppföras.  

 Övrigt  
För att uppnå högre byggnadshöjder kan delar av de föreslagna strukturerna kombineras. Det skulle 

till exempel kunna vara att använda en kombination av Struktur 2b och 3b (med både större kärna 

och högre väggtjocklek) eller exempelvis använda tjockare kärnväggar i Struktur 4c. Som tidigare 

sagt bör kostnaden för respektive åtgärd vägas mot vinsten i hur många extra våningar som kan 

åstadkommas. 

Utifrån resultaten i denna studie samt Tjernbergs studie (se Kapitel 3.2.1) tycks det finnas stor 

potential i den planlösning som arbetena har utgått från, eftersom båda arbetena når höga 

byggnadshöjder. Det vore intressant att se en studie som jämför hur många våningar som kan 
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uppnås med olika typer av planlösningar med olika yttermått, där även placering av samt antal 

stabiliserande kärnor varierar.   

Något som är mycket viktigt att påpeka är att denna studie endast fokuserat på 

accelerationsnivåerna i svängningar orsakade av dynamisk horisontell vind i bruksgränstillståndet, då 

detta har visat sig vara avgörande för höga träbyggnader i många tidigare studier. Det är mycket 

annat som ska lösas innan det kan fastslås att den byggnad som studerats i detta arbete dels är 

möjlig att bygga rent tekniskt samtidigt som uppbyggnaden ska vara ekonomiskt försvarbar. 

Dessutom bör det utredas om det är någon annan faktor som begränsar hur många våningar som 

uppnås med respektive struktur. Bland annat bör byggnadens utböjning i bruksgränstillståndet 

kontrolleras trots att tidigare arbeten visat att det är accelerationsnivåerna i de dynamiska 

svängningarna som varit styrande, detta eftersom strukturen som studerats i detta arbete har en 

förhållandevis låg styvhet. Dessutom krävs en statisk dimensionering i både brotts- och 

bruksgränstillståndet för att dimensionera bland annat bjälklag, väggar, balkar och pelare samt 

knutpunkter och infästningar mellan element. En knutpunkt som bedöms som kritisk för 

uppbyggnaden hos den studerade byggnaden är anslutningen mellan bjälklag och KL-träkärnans 

väggar. När byggnaden blir högre ackumuleras mer kraft nedåt i byggnaden via bjälklagen (se Kapitel 

2.3.1 och Figur 2.3.3), vilket gör att KL-träkärnan kommer att belastas av en troligtvis mycket hög 

linjelast i byggnadens nedre våningar. 

Den statiska dimensioneringen kommer bland annat påverka byggnadens planlösning, våningshöjder 

och egentyngder vilket gör att en ny dynamisk dimensionering kommer att behöva utföras. 

Processen för dimensioneringen av byggnaden kommer alltså att följa en iterativ beräkningsgång 

mellan statisk och dynamisk dimensionering. Dessutom kommer krav från andra tekniska områden 

än konstruktion såsom arkitektur, installation, brand och akustik sätta sin prägel på byggnaden vilket 

påverkar byggnadens dynamiska egenskaper. 

  Osäkerheter 
Det är viktigt att påpeka att den beräkningsmodell som byggts upp i Robot Structural Analysis är en 

förenkling av verkligheten, såsom personen som utför studien uppfattar den utifrån sin kunskaps- 

och erfarenhetsbakgrund samt vad för information som finns att tillgå från tidigare studier. Att 

modellera in volymelementen som massor är något som är en stor förenkling av verkligheten som 

kan påverka resultatet. Nästa steg skulle förslagsvis kunna vara att beräkna eller mäta styvheten hos 

volymelementen och modellera in dessa i beräkningsmodellen på det förenklade sätt som de gjort 

på Treet (se Kapitel 3.1.1). Eventuellt genom att först undersöka hur byggnadens dynamiska respons 

påverkas av att modellera in volymelement med samma styvhet som de som har uppmätts på Treet. 

I förlängningen vore det intressant att undersöka om och hur volymelementen kan användas för att 

bidra till den globala styvheten hos strukturen och på så sätt kunna nå högre byggnadshöjder eller i 

varje fall nyttja materialen i volymelementen fullt ut för att uppnå en mindre materialåtgång.  

En parameter som är en stor osäkerhet vid beräkningarna är dämpningen (se Kapitel 2.7.3) som 

dessutom har en stor inverkan på den beräknade toppaccelerationen, se exempelvis Nilssons 

respektive Edskär & Lidelöws studier i Kapitel 3.2.2 respektive 3.2.3. En lite högre dämpning skulle 

till exempel kunna innebära att alternativ som Struktur 2b, som ligger på gränsen till uppnå 24 

våningar, faktiskt gör det medan lite lägre dämpning gör att strukturerna inte når lika högt. På 

samma sätt kan en mycket högre dämpning göra att strukturerna kan byggas mycket högre. Även 

förhållanden såsom byggnadens placering och terrängtyp styr den beräknade vindhastigheten vilket 

har en stor påverkan toppaccelerationen. 
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Ytterligare en faktor som påverkar resultaten är hur stor del av den nyttiga lasten som medtas i 

beräkningarna, där en hög nyttig last ger en högre massa hos strukturen vilket är gynnsamt för 

accelerationsnivåerna. Det kan diskuteras ifall den dynamiska dimensioneringen egentligen borde 

utföras enligt det värsta fallet, vilket i detta fall skulle innebära att 0 % av den nyttiga lasten medtas i 

beräkningarna. I detta arbete används dock 30 % vilket har applicerats vid flertalet tidigare 

dimensioneringar och studier, se exempelvis dimensioneringen av Treet (Bjertnæs & Malo, 2014) 

och tidigare utförda studier av bland annat Tjernberg (2015), Nilsson (2017) och Edskär & Lidelöw 

(2017). 
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8   Slutsats 
Resultaten från beräkningarna visar att den studerade byggnaden har potential att nå höga 

byggnadshöjder under de förhållanden och förutsättningar som fastslagits. Betongbjälklagens 

tillskott av massa och styvhet håller ned accelerationsnivåerna samtidigt som strukturens 

förhållandevis låga egenfrekvenser möjliggör för att relativt höga accelerationsnivåer accepteras 

innan gränsen för bostäder i ISO 10137 överskrids. Detta gör att 20 våningar, motsvarande 60 m 

byggnadshöjd, kan uppnås med Struktur 1 vilket är den enklaste uppbyggnaden. 

KL-träkärnans tjocklek har en betydande påverkan på svängningarnas accelerationsnivåer. Att öka 

kärnans väggtjocklek gör att kärnan blir styvare vilket är en enkel åtgärd som gör att några våningar 

extra kan uppnås.  

Storleken på KL-träkärnan visar sig ha en stor påverkan på byggnadens styvhet och därav på 

accelerationsnivåerna vilket påverkar byggnadshöjden. Att använda en 25 % större kärna gör att 24 

våningar, motsvarande 72 m byggnadshöjd, kan uppnås. Det finns även utrymme för att göra kärnan 

ännu större eller rentav använda dubbla kärnor och därigenom nå högre våningsantal, förutsatt att 

lämpliga planlösningar kan arbetas fram. 

Att addera stabiliserande väggar till KL-träkärnan kan ha en stor effekt på byggnadens styvhet och 

accelerationsnivåer. Med Struktur 4c kan 28 våningar uppnås vilket motsvarar 84 m byggnadshöjd. 

Genom att addera stabiliserande väggar kan svängningsriktningarna för de tre första 

svängningsmoderna förändras och det bör kontrolleras så att problem med vridningssvängningar 

inte uppstår. 

 Förslag på fortsatt arbete 
Nedan följer några förslag på fortsatt arbete utifrån resultaten i denna studie:  

• En statisk dimensionering bör utföras, förslagsvis på den enklare Struktur 1, för att bland 

annat undersöka om uppbyggnaden är lämplig vad gäller exempelvis tvärsnittstorlekar och 

infästningar. När element och knutpunkter dimensionerats kan en ny dynamisk 

dimensionering utföras. 

• En studie bör utföras där det undersöks om och hur volymelementens styvhet kan användas 

för att bidra till den globala styvheten hos strukturen. Därefter skulle det kunna utredas om 

detta kan appliceras på exempelvis Struktur 1 och genom en ny dynamisk dimensionering 

undersöka hur de dynamiska egenskaperna och maximalt våningsantal påverkas. 

• Det vore intressant att se ifall planlösningar kan tas fram där en större kärna eller till och 

med dubbel kärna används, för att sedan utföra en dynamisk dimensionering och undersöka 

potentialen för en sådan struktur.  

• Då planlösningen utifrån detta och Tjernbergs (2015) arbete bedöms ha potential för höga 

byggnader, vore en jämförelse av olika planlösningar intressant där förslagsvis byggnadens 

yttermått och form samt placering och antal stabiliserande KL-träkärnor varierar. 
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  Bilaga 1 – Egentyngder volymelement 
Ytlaster 

    
ggolv = 0,550 kN/m² 

  
gtak = 0,358 kN/m² 

  
gLS = 0,310 kN/m² 

  
gYV = 0,592 kN/m² 

  
gKV = 0,340 kN/m² 

  

     Volym I 
    b = 3,95 m 

  l = 7,2 m 
  O = 22,3 m 
  h = 3 m 
  

     Area öppningar [m²] 
  Vägg YV LS1 LS2 KV 

Fönster 1,8 0 0 0 

Dörrar 0 0 0 2,1 

Öppet 0 5,1 0 0 

Totalt 1,8 5,1 0 2,1 

     Totala laster 
   

Ggolv = 15,64 kN 
  

Gtak = 10,18 kN 
  

GLS = 11,82 kN 
  

GYV = 5,94 kN 
  

GKV = 3,31 kN 
  

Gtot = 46,906 kN 
  

     Jämnt utbredd last 
   

q1 = 1,65 kN/m² 
  

     4 vån staplade  
   

q4, 1 = 6,60 kN/m² 
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Volym II -A 
    b = 3,6 m 

  l = 6,85 m 
  O = 20,9 m 
  h = 3 m 
  

     Area öppningar [m²] 
  Vägg YV LS1 LS2 LS3 

Fönster 1,8 0 0 0 

Dörrar 0 2,1 2,1 0 

Öppet 0 0 5,1 10,28 

Totalt 1,8 2,10 7,2 10,28 

     Totala laster 
   

Ggolv = 13,57 kN 
  

Gtak = 8,83 kN 
  

GLS = 10,03 kN 
  

GYV = 5,32 kN 
  

GKV = 0 kN 
  

Gtot = 37,746 kN 
  

     Jämnt utbredd last 
   

q2a = 1,53 kN/m² 
  

     4 vån staplade  
   

q4,2a = 6,12 kN/m² 
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Volym II-B 
    b = 3,6 m 

  l = 6,85 m 
  O = 20,9 m 
  h = 3 m 
  

     Area öppningar [m²] 
  Vägg YV1 LS1 LS2 YV2 

Fönster 1,8 0 0 1,8 

Dörrar 0 0 0 3,15 

Öppet 0 10,28 0 0,00 

Totalt 1,8 10,28 0 4,95 

     Totala laster 
   

Ggolv = 13,57 kN 
  

Gtak = 8,83 kN 
  

GLS = 6,54 kN 
  

GYV = 14,55 kN 
  

GKV = 0 kN 
  

Gtot = 43,483 kN 
  

     Jämnt utbredd last 
   

q2b = 1,76 kN/m² 
  

     4 vån staplade  
   

q4,2b = 7,05 kN/m² 
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Volym III 
    b = 3,4 m 

  l = 6,3 m 
  O = 19,4 m 
  h = 3 m 
  

     Area öppningar [m²] 
  Vägg YV LS1 LS2 KV 

Fönster 1,8 0 0 0 

Dörrar 0 0 3,15 0 

Öppet 0 0 0 0 

Totalt 1,8 0 3,15 0 

     Totala laster 
   

Ggolv = 11,78 kN 
  

Gtak = 7,67 kN 
  

GLS = 10,75 kN 
  

GYV = 4,97 kN 
  

GKV = 3,47 kN 
  

Gtot = 38,638 kN 
  

     Jämnt utbredd last 
   

q3 = 1,80 kN/m² 
  

     4 vån staplade  
   

q4,3 = 7,22 kN/m² 
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  Bilaga 2 – Ekvivalent massa 

  Struktur 1 
Struktur 1, 16 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,60E-08 1,54E-05 -8,96E-07 2,369E-10 1,563E-08 

2 6 3 9,50E-08 5,03E-05 -1,79E-06 2,529E-09 1,669E-07 

3 9 3 2,84E-07 8,78E-05 -2,69E-06 7,716E-09 5,092E-07 

4 12 3 6,30E-07 1,11E-04 -3,58E-06 1,239E-08 8,180E-07 

5 15 3 9,34E-07 1,49E-04 -4,26E-06 2,205E-08 1,456E-06 

6 18 3 1,10E-06 2,17E-04 -4,94E-06 4,725E-08 3,118E-06 

7 21 3 1,31E-06 2,87E-04 -5,61E-06 8,245E-08 5,441E-06 

8 24 3 1,79E-06 3,28E-04 -6,29E-06 1,074E-07 7,086E-06 

9 27 3 2,22E-06 3,74E-04 -6,67E-06 1,397E-07 9,218E-06 

10 30 3 2,36E-06 4,55E-04 -7,06E-06 2,073E-07 1,368E-05 

11 33 3 2,53E-06 5,37E-04 -7,44E-06 2,879E-07 1,900E-05 

12 36 3 3,05E-06 5,83E-04 -7,83E-06 3,398E-07 2,242E-05 

13 39 3 3,64E-06 6,31E-04 -7,89E-06 3,980E-07 2,627E-05 

14 42 3 3,91E-06 7,13E-04 -7,96E-06 5,090E-07 3,359E-05 

15 45 3 4,04E-06 7,93E-04 -8,03E-06 6,288E-07 4,150E-05 

16 48 1,5 4,17E-06 8,34E-04 -8,09E-06 6,955E-07 2,295E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,073E-04 

     

me =  106151,4 kg/m 
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Struktur 1, 20 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,10E-08 9,40E-06 -7,94E-07 8,842E-11 5,835E-09 

2 6 3 7,40E-08 3,08E-05 -1,59E-06 9,485E-10 6,260E-08 

3 9 3 2,29E-07 5,40E-05 -2,38E-06 2,914E-09 1,923E-07 

4 12 3 5,20E-07 6,88E-05 -3,18E-06 4,732E-09 3,123E-07 

5 15 3 7,76E-07 9,30E-05 -3,83E-06 8,641E-09 5,703E-07 

6 18 3 9,16E-07 1,38E-04 -4,49E-06 1,897E-08 1,252E-06 

7 21 3 1,12E-06 1,83E-04 -5,15E-06 3,364E-08 2,220E-06 

8 24 3 1,56E-06 2,10E-04 -5,81E-06 4,430E-08 2,924E-06 

9 27 3 1,98E-06 2,42E-04 -6,28E-06 5,876E-08 3,878E-06 

10 30 3 2,14E-06 2,99E-04 -6,75E-06 8,945E-08 5,903E-06 

11 33 3 2,33E-06 3,56E-04 -7,22E-06 1,267E-07 8,363E-06 

12 36 3 2,84E-06 3,89E-04 -7,68E-06 1,513E-07 9,989E-06 

13 39 3 3,32E-06 4,24E-04 -7,94E-06 1,795E-07 1,185E-05 

14 42 3 3,46E-06 4,84E-04 -8,20E-06 2,341E-07 1,545E-05 

15 45 3 3,63E-06 5,44E-04 -8,46E-06 2,955E-07 1,951E-05 

16 48 3 4,16E-06 5,78E-04 -8,72E-06 3,343E-07 2,206E-05 

17 51 3 4,74E-06 6,13E-04 -8,76E-06 3,760E-07 2,482E-05 

18 54 3 4,97E-06 6,73E-04 -8,80E-06 4,527E-07 2,988E-05 

19 57 3 5,10E-06 7,31E-04 -8,84E-06 5,338E-07 3,523E-05 

20 60 1,5 5,37E-06 7,61E-04 -8,88E-06 5,792E-07 1,911E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,136E-04 

      

me =  103008,1 kg/m 
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Struktur 1, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -2,10E-08 6,28E-06 -7,09E-07 3,943E-11 2,602E-09 

2 6 3 -3,70E-08 2,06E-05 -1,42E-06 4,244E-10 2,801E-08 

3 9 3 2,10E-08 3,62E-05 -2,13E-06 1,310E-09 8,647E-08 

4 12 3 2,23E-07 4,63E-05 -2,84E-06 2,146E-09 1,416E-07 

5 15 3 3,67E-07 6,31E-05 -3,46E-06 3,987E-09 2,631E-07 

6 18 3 3,47E-07 9,42E-05 -4,08E-06 8,882E-09 5,862E-07 

7 21 3 3,85E-07 1,26E-04 -4,69E-06 1,590E-08 1,049E-06 

8 24 3 7,00E-07 1,45E-04 -5,31E-06 2,109E-08 1,392E-06 

9 27 3 9,62E-07 1,68E-04 -5,80E-06 2,832E-08 1,869E-06 

10 30 3 9,22E-07 2,09E-04 -6,29E-06 4,375E-08 2,888E-06 

11 33 3 9,21E-07 2,50E-04 -6,78E-06 6,270E-08 4,138E-06 

12 36 3 1,30E-06 2,75E-04 -7,27E-06 7,547E-08 4,981E-06 

13 39 3 1,65E-06 3,01E-04 -7,60E-06 9,054E-08 5,976E-06 

14 42 3 1,59E-06 3,46E-04 -7,94E-06 1,199E-07 7,913E-06 

15 45 3 1,55E-06 3,92E-04 -8,28E-06 1,534E-07 1,012E-05 

16 48 3 1,95E-06 4,18E-04 -8,62E-06 1,749E-07 1,154E-05 

17 51 3 2,33E-06 4,45E-04 -8,80E-06 1,981E-07 1,307E-05 

18 54 3 2,25E-06 4,91E-04 -8,98E-06 2,409E-07 1,590E-05 

19 57 3 2,18E-06 5,36E-04 -9,17E-06 2,878E-07 1,899E-05 

20 60 3 2,59E-06 5,63E-04 -9,35E-06 3,171E-07 2,093E-05 

21 63 3 3,03E-06 5,90E-04 -9,37E-06 3,480E-07 2,297E-05 

22 66 3 3,01E-06 6,35E-04 -9,40E-06 4,032E-07 2,661E-05 

23 69 3 2,93E-06 6,79E-04 -9,43E-06 4,608E-07 3,041E-05 

24 72 1,5 3,18E-06 7,02E-04 -9,45E-06 4,932E-07 1,628E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,181E-04 

      

me =  100853,3 kg/m 
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Struktur 1, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -2,40E-08 4,47E-06 -6,38E-07 1,995E-11 1,316E-09 

2 6 3 -5,00E-08 1,47E-05 -1,28E-06 2,153E-10 1,421E-08 

3 9 3 -1,30E-08 2,58E-05 -1,91E-06 6,677E-10 4,407E-08 

4 12 3 1,54E-07 3,32E-05 -2,55E-06 1,101E-09 7,270E-08 

5 15 3 2,64E-07 4,55E-05 -3,13E-06 2,072E-09 1,367E-07 

6 18 3 2,21E-07 6,83E-05 -3,70E-06 4,660E-09 3,075E-07 

7 21 3 2,30E-07 9,16E-05 -4,28E-06 8,393E-09 5,539E-07 

8 24 3 4,96E-07 1,06E-04 -4,85E-06 1,120E-08 7,389E-07 

9 27 3 7,10E-07 1,23E-04 -5,33E-06 1,516E-08 1,001E-06 

10 30 3 6,40E-07 1,54E-04 -5,81E-06 2,364E-08 1,560E-06 

11 33 3 6,10E-07 1,85E-04 -6,29E-06 3,413E-08 2,253E-06 

12 36 3 9,42E-07 2,03E-04 -6,77E-06 4,131E-08 2,727E-06 

13 39 3 1,23E-06 2,23E-04 -7,14E-06 4,995E-08 3,297E-06 

14 42 3 1,14E-06 2,58E-04 -7,51E-06 6,679E-08 4,408E-06 

15 45 3 1,07E-06 2,94E-04 -7,88E-06 8,616E-08 5,687E-06 

16 48 3 1,44E-06 3,14E-04 -8,25E-06 9,881E-08 6,521E-06 

17 51 3 1,79E-06 3,36E-04 -8,50E-06 1,128E-07 7,442E-06 

18 54 3 1,68E-06 3,72E-04 -8,75E-06 1,385E-07 9,144E-06 

19 57 3 1,58E-06 4,09E-04 -9,00E-06 1,670E-07 1,102E-05 

20 60 3 1,96E-06 4,30E-04 -9,25E-06 1,850E-07 1,221E-05 

21 63 3 2,32E-06 4,51E-04 -9,38E-06 2,039E-07 1,345E-05 

22 66 3 2,19E-06 4,87E-04 -9,52E-06 2,375E-07 1,568E-05 

23 69 3 2,07E-06 5,23E-04 -9,65E-06 2,736E-07 1,806E-05 

24 72 3 2,45E-06 5,44E-04 -9,79E-06 2,962E-07 1,955E-05 

25 75 3 2,85E-06 5,65E-04 -9,80E-06 3,197E-07 2,110E-05 

26 78 3 2,76E-06 6,01E-04 -9,82E-06 3,607E-07 2,381E-05 

27 81 3 2,63E-06 6,35E-04 -9,84E-06 4,030E-07 2,660E-05 

28 84 1,5 2,92E-06 6,54E-04 -9,86E-06 4,272E-07 1,410E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,215E-04 

      

me =  99329,12 kg/m 
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  Struktur 2 
Struktur 2a, 16 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,82E-07 1,68E-05 -8,96E-07 2,813E-10 1,857E-08 

2 6 3 6,40E-07 5,48E-05 -1,79E-06 3,000E-09 1,980E-07 

3 9 3 1,24E-06 9,56E-05 -2,69E-06 9,132E-09 6,027E-07 

4 12 3 1,86E-06 1,21E-04 -3,59E-06 1,459E-08 9,632E-07 

5 15 3 2,51E-06 1,59E-04 -4,25E-06 2,524E-08 1,666E-06 

6 18 3 3,27E-06 2,29E-04 -4,91E-06 5,253E-08 3,467E-06 

7 21 3 4,08E-06 3,00E-04 -5,57E-06 9,025E-08 5,956E-06 

8 24 3 4,92E-06 3,42E-04 -6,23E-06 1,167E-07 7,703E-06 

9 27 3 5,72E-06 3,87E-04 -6,60E-06 1,496E-07 9,875E-06 

10 30 3 6,47E-06 4,67E-04 -6,96E-06 2,177E-07 1,437E-05 

11 33 3 7,24E-06 5,46E-04 -7,33E-06 2,983E-07 1,969E-05 

12 36 3 8,10E-06 5,91E-04 -7,69E-06 3,498E-07 2,309E-05 

13 39 3 8,98E-06 6,36E-04 -7,76E-06 4,051E-07 2,674E-05 

14 42 3 9,74E-06 7,14E-04 -7,82E-06 5,093E-07 3,361E-05 

15 45 3 1,03E-05 7,88E-04 -7,88E-06 6,214E-07 4,101E-05 

16 48 1,5 1,07E-05 8,27E-04 -7,94E-06 6,840E-07 2,257E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,115E-04 

     

me =  104004,1 kg/m 
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Struktur 2a, 20 våningar: 

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 9,70E-08 1,05E-05 -7,92E-07 1,107E-10 7,308E-09 

2 6 3 3,57E-07 3,44E-05 -1,58E-06 1,185E-09 7,822E-08 

3 9 3 7,30E-07 6,02E-05 -2,38E-06 3,628E-09 2,394E-07 

4 12 3 1,17E-06 7,65E-05 -3,17E-06 5,850E-09 3,861E-07 

5 15 3 1,62E-06 1,02E-04 -3,81E-06 1,036E-08 6,836E-07 

6 18 3 2,08E-06 1,48E-04 -4,45E-06 2,205E-08 1,455E-06 

7 21 3 2,61E-06 1,96E-04 -5,10E-06 3,845E-08 2,537E-06 

8 24 3 3,25E-06 2,24E-04 -5,74E-06 5,022E-08 3,314E-06 

9 27 3 3,88E-06 2,56E-04 -6,19E-06 6,558E-08 4,329E-06 

10 30 3 4,39E-06 3,13E-04 -6,63E-06 9,780E-08 6,455E-06 

11 33 3 4,93E-06 3,70E-04 -7,08E-06 1,366E-07 9,014E-06 

12 36 3 5,64E-06 4,02E-04 -7,52E-06 1,620E-07 1,069E-05 

13 39 3 6,32E-06 4,36E-04 -7,76E-06 1,900E-07 1,254E-05 

14 42 3 6,80E-06 4,94E-04 -8,00E-06 2,436E-07 1,608E-05 

15 45 3 7,28E-06 5,51E-04 -8,24E-06 3,036E-07 2,003E-05 

16 48 3 7,99E-06 5,84E-04 -8,48E-06 3,411E-07 2,251E-05 

17 51 3 8,72E-06 6,16E-04 -8,51E-06 3,800E-07 2,508E-05 

18 54 3 9,20E-06 6,71E-04 -8,55E-06 4,506E-07 2,974E-05 

19 57 3 9,58E-06 7,24E-04 -8,58E-06 5,248E-07 3,464E-05 

20 60 1,5 1,00E-05 7,53E-04 -8,62E-06 5,665E-07 1,869E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,185E-04 

      

me =  100683,8 kg/m 
 

  



75 
 

Struktur 2a, 24 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 5,90E-08 7,19E-06 -7,05E-07 5,173E-11 3,414E-09 

2 6 3 2,25E-07 2,36E-05 -1,41E-06 5,552E-10 3,664E-08 

3 9 3 4,84E-07 4,13E-05 -2,12E-06 1,706E-09 1,126E-07 

4 12 3 8,23E-07 5,26E-05 -2,82E-06 2,771E-09 1,829E-07 

5 15 3 1,16E-06 7,06E-05 -3,43E-06 4,981E-09 3,287E-07 

6 18 3 1,47E-06 1,04E-04 -4,03E-06 1,075E-08 7,092E-07 

7 21 3 1,85E-06 1,37E-04 -4,63E-06 1,890E-08 1,247E-06 

8 24 3 2,37E-06 1,58E-04 -5,24E-06 2,485E-08 1,640E-06 

9 27 3 2,87E-06 1,81E-04 -5,70E-06 3,283E-08 2,167E-06 

10 30 3 3,23E-06 2,23E-04 -6,17E-06 4,965E-08 3,277E-06 

11 33 3 3,63E-06 2,65E-04 -6,63E-06 7,011E-08 4,627E-06 

12 36 3 4,25E-06 2,89E-04 -7,10E-06 8,376E-08 5,528E-06 

13 39 3 4,84E-06 3,15E-04 -7,41E-06 9,932E-08 6,555E-06 

14 42 3 5,20E-06 3,60E-04 -7,72E-06 1,293E-07 8,533E-06 

15 45 3 5,58E-06 4,04E-04 -8,04E-06 1,632E-07 1,077E-05 

16 48 3 6,21E-06 4,30E-04 -8,35E-06 1,848E-07 1,220E-05 

17 51 3 6,82E-06 4,55E-04 -8,51E-06 2,073E-07 1,368E-05 

18 54 3 7,14E-06 4,98E-04 -8,68E-06 2,484E-07 1,640E-05 

19 57 3 7,47E-06 5,41E-04 -8,84E-06 2,930E-07 1,934E-05 

20 60 3 8,09E-06 5,66E-04 -9,01E-06 3,208E-07 2,117E-05 

21 63 3 8,73E-06 5,91E-04 -9,03E-06 3,490E-07 2,303E-05 

22 66 3 9,05E-06 6,31E-04 -9,05E-06 3,987E-07 2,632E-05 

23 69 3 9,30E-06 6,71E-04 -9,07E-06 4,503E-07 2,972E-05 

24 72 1,5 9,73E-06 6,92E-04 -9,09E-06 4,795E-07 1,582E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,234E-04 

      

me =  98479,46 kg/m 
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Struktur 2a, 28 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 3,80E-08 5,22E-06 -6,34E-07 2,726E-11 1,799E-09 

2 6 3 1,53E-07 1,71E-05 -1,27E-06 2,933E-10 1,936E-08 

3 9 3 3,46E-07 3,01E-05 -1,90E-06 9,045E-10 5,970E-08 

4 12 3 6,19E-07 3,84E-05 -2,54E-06 1,478E-09 9,752E-08 

5 15 3 8,82E-07 5,18E-05 -3,10E-06 2,685E-09 1,772E-07 

6 18 3 1,11E-06 7,64E-05 -3,66E-06 5,843E-09 3,856E-07 

7 21 3 1,39E-06 1,02E-04 -4,22E-06 1,034E-08 6,821E-07 

8 24 3 1,82E-06 1,17E-04 -4,78E-06 1,366E-08 9,013E-07 

9 27 3 2,23E-06 1,35E-04 -5,24E-06 1,819E-08 1,201E-06 

10 30 3 2,50E-06 1,67E-04 -5,69E-06 2,776E-08 1,832E-06 

11 33 3 2,80E-06 1,99E-04 -6,15E-06 3,947E-08 2,605E-06 

12 36 3 3,33E-06 2,18E-04 -6,61E-06 4,740E-08 3,129E-06 

13 39 3 3,83E-06 2,38E-04 -6,95E-06 5,664E-08 3,738E-06 

14 42 3 4,10E-06 2,73E-04 -7,29E-06 7,445E-08 4,914E-06 

15 45 3 4,40E-06 3,08E-04 -7,64E-06 9,476E-08 6,254E-06 

16 48 3 4,97E-06 3,28E-04 -7,98E-06 1,079E-07 7,122E-06 

17 51 3 5,52E-06 3,49E-04 -8,21E-06 1,219E-07 8,048E-06 

18 54 3 5,77E-06 3,84E-04 -8,43E-06 1,476E-07 9,743E-06 

19 57 3 6,03E-06 4,19E-04 -8,66E-06 1,757E-07 1,159E-05 

20 60 3 6,61E-06 4,40E-04 -8,88E-06 1,934E-07 1,276E-05 

21 63 3 7,16E-06 4,60E-04 -9,00E-06 2,113E-07 1,394E-05 

22 66 3 7,38E-06 4,93E-04 -9,12E-06 2,428E-07 1,603E-05 

23 69 3 7,60E-06 5,26E-04 -9,24E-06 2,764E-07 1,824E-05 

24 72 3 8,16E-06 5,45E-04 -9,35E-06 2,973E-07 1,962E-05 

25 75 3 8,72E-06 5,64E-04 -9,37E-06 3,183E-07 2,101E-05 

26 78 3 8,93E-06 5,95E-04 -9,38E-06 3,545E-07 2,340E-05 

27 81 3 9,09E-06 6,26E-04 -9,39E-06 3,916E-07 2,585E-05 

28 84 1,5 9,52E-06 6,42E-04 -9,41E-06 4,129E-07 1,363E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,270E-04 

      

me =  96925,62 kg/m 
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Struktur 2b, 16 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 4,00E-09 1,48E-05 -8,89E-07 2,203E-10 1,454E-08 

2 6 3 5,40E-08 4,85E-05 -1,78E-06 2,352E-09 1,552E-07 

3 9 3 2,09E-07 8,47E-05 -2,67E-06 7,177E-09 4,737E-07 

4 12 3 5,28E-07 1,07E-04 -3,56E-06 1,155E-08 7,623E-07 

5 15 3 8,07E-07 1,44E-04 -4,23E-06 2,076E-08 1,370E-06 

6 18 3 9,38E-07 2,12E-04 -4,91E-06 4,490E-08 2,963E-06 

7 21 3 1,12E-06 2,81E-04 -5,59E-06 7,869E-08 5,193E-06 

8 24 3 1,57E-06 3,20E-04 -6,26E-06 1,027E-07 6,776E-06 

9 27 3 1,98E-06 3,67E-04 -6,65E-06 1,343E-07 8,867E-06 

10 30 3 2,11E-06 4,48E-04 -7,04E-06 2,008E-07 1,326E-05 

11 33 3 2,26E-06 5,29E-04 -7,42E-06 2,801E-07 1,848E-05 

12 36 3 2,76E-06 5,75E-04 -7,81E-06 3,311E-07 2,185E-05 

13 39 3 3,35E-06 6,24E-04 -7,87E-06 3,897E-07 2,572E-05 

14 42 3 3,64E-06 7,08E-04 -7,94E-06 5,015E-07 3,310E-05 

15 45 3 3,77E-06 7,89E-04 -8,01E-06 6,219E-07 4,105E-05 

16 48 1,5 3,88E-06 8,30E-04 -8,07E-06 6,887E-07 2,273E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,028E-04 

     

me =  108501,1 kg/m 
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Struktur 2b, 20 våningar: 

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -1,50E-08 8,95E-06 -7,89E-07 8,008E-11 5,286E-09 

2 6 3 -1,20E-08 2,93E-05 -1,58E-06 8,597E-10 5,674E-08 

3 9 3 7,70E-08 5,14E-05 -2,37E-06 2,644E-09 1,745E-07 

4 12 3 3,21E-07 6,56E-05 -3,16E-06 4,305E-09 2,841E-07 

5 15 3 5,13E-07 8,92E-05 -3,82E-06 7,953E-09 5,249E-07 

6 18 3 5,44E-07 1,33E-04 -4,48E-06 1,765E-08 1,165E-06 

7 21 3 6,36E-07 1,77E-04 -5,14E-06 3,148E-08 2,078E-06 

8 24 3 1,01E-06 2,04E-04 -5,80E-06 4,156E-08 2,743E-06 

9 27 3 1,34E-06 2,36E-04 -6,27E-06 5,548E-08 3,661E-06 

10 30 3 1,38E-06 2,92E-04 -6,74E-06 8,513E-08 5,618E-06 

11 33 3 1,45E-06 3,48E-04 -7,22E-06 1,212E-07 8,001E-06 

12 36 3 1,87E-06 3,81E-04 -7,69E-06 1,452E-07 9,580E-06 

13 39 3 2,27E-06 4,16E-04 -7,95E-06 1,730E-07 1,142E-05 

14 42 3 2,29E-06 4,77E-04 -8,22E-06 2,271E-07 1,499E-05 

15 45 3 2,33E-06 5,37E-04 -8,48E-06 2,881E-07 1,902E-05 

16 48 3 2,79E-06 5,72E-04 -8,74E-06 3,267E-07 2,156E-05 

17 51 3 3,30E-06 6,07E-04 -8,78E-06 3,690E-07 2,435E-05 

18 54 3 3,43E-06 6,69E-04 -8,82E-06 4,470E-07 2,950E-05 

19 57 3 3,46E-06 7,28E-04 -8,87E-06 5,294E-07 3,494E-05 

20 60 1,5 3,66E-06 7,59E-04 -8,91E-06 5,754E-07 1,899E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,087E-04 

      

me =  105436,1 kg/m 
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Struktur 2b, 24 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -2,00E-08 5,90E-06 -7,06E-07 3,479E-11 2,296E-09 

2 6 3 -3,50E-08 1,94E-05 -1,41E-06 3,749E-10 2,474E-08 

3 9 3 2,30E-08 3,41E-05 -2,12E-06 1,160E-09 7,654E-08 

4 12 3 2,22E-07 4,37E-05 -2,82E-06 1,906E-09 1,258E-07 

5 15 3 3,67E-07 5,99E-05 -3,44E-06 3,588E-09 2,368E-07 

6 18 3 3,59E-07 8,99E-05 -4,07E-06 8,089E-09 5,339E-07 

7 21 3 4,08E-07 1,21E-04 -4,69E-06 1,457E-08 9,618E-07 

8 24 3 7,25E-07 1,39E-04 -5,31E-06 1,940E-08 1,280E-06 

9 27 3 9,96E-07 1,62E-04 -5,80E-06 2,623E-08 1,731E-06 

10 30 3 9,79E-07 2,02E-04 -6,30E-06 4,087E-08 2,697E-06 

11 33 3 1,00E-06 2,43E-04 -6,79E-06 5,891E-08 3,888E-06 

12 36 3 1,39E-06 2,67E-04 -7,28E-06 7,113E-08 4,695E-06 

13 39 3 1,75E-06 2,93E-04 -7,63E-06 8,577E-08 5,661E-06 

14 42 3 1,73E-06 3,38E-04 -7,97E-06 1,144E-07 7,550E-06 

15 45 3 1,72E-06 3,84E-04 -8,32E-06 1,471E-07 9,712E-06 

16 48 3 2,14E-06 4,10E-04 -8,66E-06 1,682E-07 1,110E-05 

17 51 3 2,54E-06 4,37E-04 -8,85E-06 1,914E-07 1,263E-05 

18 54 3 2,50E-06 4,84E-04 -9,04E-06 2,343E-07 1,547E-05 

19 57 3 2,48E-06 5,30E-04 -9,23E-06 2,813E-07 1,857E-05 

20 60 3 2,91E-06 5,58E-04 -9,42E-06 3,108E-07 2,051E-05 

21 63 3 3,38E-06 5,85E-04 -9,45E-06 3,424E-07 2,260E-05 

22 66 3 3,41E-06 6,32E-04 -9,47E-06 3,991E-07 2,634E-05 

23 69 3 3,38E-06 6,77E-04 -9,50E-06 4,583E-07 3,025E-05 

24 72 1,5 3,65E-06 7,01E-04 -9,53E-06 4,916E-07 1,622E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,129E-04 

      

me =  103349,2 kg/m 
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Struktur 2b, 28 våningar: 

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -3,20E-08 4,15E-06 -6,36E-07 1,718E-11 1,134E-09 

2 6 3 -7,70E-08 1,36E-05 -1,27E-06 1,858E-10 1,226E-08 

3 9 3 -6,20E-08 2,40E-05 -1,91E-06 5,774E-10 3,811E-08 

4 12 3 8,80E-08 3,09E-05 -2,55E-06 9,569E-10 6,315E-08 

5 15 3 1,75E-07 4,27E-05 -3,12E-06 1,826E-09 1,205E-07 

6 18 3 9,50E-08 6,45E-05 -3,70E-06 4,158E-09 2,744E-07 

7 21 3 6,50E-08 8,68E-05 -4,28E-06 7,542E-09 4,977E-07 

8 24 3 3,05E-07 1,00E-04 -4,85E-06 1,010E-08 6,665E-07 

9 27 3 4,88E-07 1,17E-04 -5,34E-06 1,378E-08 9,095E-07 

10 30 3 3,72E-07 1,47E-04 -5,83E-06 2,168E-08 1,431E-06 

11 33 3 2,95E-07 1,77E-04 -6,31E-06 3,150E-08 2,079E-06 

12 36 3 5,97E-07 1,96E-04 -6,80E-06 3,826E-08 2,525E-06 

13 39 3 8,56E-07 2,16E-04 -7,18E-06 4,651E-08 3,069E-06 

14 42 3 7,11E-07 2,50E-04 -7,55E-06 6,266E-08 4,136E-06 

15 45 3 5,94E-07 2,85E-04 -7,93E-06 8,131E-08 5,366E-06 

16 48 3 9,33E-07 3,06E-04 -8,31E-06 9,354E-08 6,173E-06 

17 51 3 1,25E-06 3,27E-04 -8,57E-06 1,072E-07 7,077E-06 

18 54 3 1,09E-06 3,64E-04 -8,83E-06 1,327E-07 8,755E-06 

19 57 3 9,37E-07 4,01E-04 -9,09E-06 1,608E-07 1,061E-05 

20 60 3 1,29E-06 4,23E-04 -9,35E-06 1,787E-07 1,179E-05 

21 63 3 1,62E-06 4,45E-04 -9,49E-06 1,977E-07 1,305E-05 

22 66 3 1,45E-06 4,81E-04 -9,63E-06 2,318E-07 1,530E-05 

23 69 3 1,28E-06 5,18E-04 -9,77E-06 2,684E-07 1,772E-05 

24 72 3 1,64E-06 5,40E-04 -9,91E-06 2,914E-07 1,923E-05 

25 75 3 2,02E-06 5,62E-04 -9,93E-06 3,157E-07 2,084E-05 

26 78 3 1,89E-06 5,99E-04 -9,95E-06 3,583E-07 2,365E-05 

27 81 3 1,72E-06 6,34E-04 -9,97E-06 4,023E-07 2,655E-05 

28 84 1,5 1,97E-06 6,54E-04 -9,99E-06 4,273E-07 1,410E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,160E-04 

      

me =  101839,2 kg/m 
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  Struktur 3 
Struktur 3a, 16 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -1,52E-07 1,50E-05 -9,89E-07 2,259E-10 1,491E-08 

2 6 3 -4,60E-07 4,92E-05 -1,98E-06 2,417E-09 1,595E-07 

3 9 3 -7,01E-07 8,60E-05 -2,97E-06 7,392E-09 4,879E-07 

4 12 3 -6,52E-07 1,09E-04 -3,96E-06 1,191E-08 7,863E-07 

5 15 3 -7,57E-07 1,47E-04 -4,72E-06 2,149E-08 1,418E-06 

6 18 3 -1,27E-06 2,16E-04 -5,47E-06 4,676E-08 3,086E-06 

7 21 3 -1,70E-06 2,87E-04 -6,23E-06 8,238E-08 5,437E-06 

8 24 3 -1,53E-06 3,28E-04 -6,99E-06 1,077E-07 7,110E-06 

9 27 3 -1,43E-06 3,74E-04 -7,44E-06 1,401E-07 9,249E-06 

10 30 3 -1,94E-06 4,56E-04 -7,89E-06 2,081E-07 1,373E-05 

11 33 3 -2,38E-06 5,38E-04 -8,33E-06 2,894E-07 1,910E-05 

12 36 3 -2,08E-06 5,85E-04 -8,78E-06 3,420E-07 2,257E-05 

13 39 3 -1,84E-06 6,32E-04 -8,89E-06 3,999E-07 2,639E-05 

14 42 3 -2,37E-06 7,14E-04 -9,00E-06 5,101E-07 3,367E-05 

15 45 3 -2,83E-06 7,94E-04 -9,11E-06 6,301E-07 4,159E-05 

16 48 1,5 -2,37E-06 8,36E-04 -9,22E-06 6,982E-07 2,304E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,078E-04 

     

me =  105852,7 kg/m 
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Struktur 3a, 20 våningar:  

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -1,18E-07 9,42E-06 -8,60E-07 8,875E-11 5,858E-09 

2 6 3 -3,48E-07 3,09E-05 -1,72E-06 9,532E-10 6,291E-08 

3 9 3 -5,01E-07 5,42E-05 -2,58E-06 2,933E-09 1,936E-07 

4 12 3 -3,90E-07 6,91E-05 -3,44E-06 4,772E-09 3,149E-07 

5 15 3 -4,37E-07 9,38E-05 -4,16E-06 8,792E-09 5,802E-07 

6 18 3 -8,70E-07 1,40E-04 -4,87E-06 1,949E-08 1,286E-06 

7 21 3 -1,22E-06 1,86E-04 -5,59E-06 3,475E-08 2,293E-06 

8 24 3 -9,98E-07 2,14E-04 -6,30E-06 4,585E-08 3,026E-06 

9 27 3 -8,89E-07 2,46E-04 -6,81E-06 6,064E-08 4,002E-06 

10 30 3 -1,41E-06 3,03E-04 -7,32E-06 9,193E-08 6,067E-06 

11 33 3 -1,86E-06 3,60E-04 -7,83E-06 1,299E-07 8,576E-06 

12 36 3 -1,54E-06 3,94E-04 -8,34E-06 1,551E-07 1,023E-05 

13 39 3 -1,27E-06 4,28E-04 -8,63E-06 1,831E-07 1,209E-05 

14 42 3 -1,81E-06 4,87E-04 -8,92E-06 2,370E-07 1,564E-05 

15 45 3 -2,29E-06 5,46E-04 -9,21E-06 2,976E-07 1,964E-05 

16 48 3 -1,90E-06 5,80E-04 -9,49E-06 3,360E-07 2,218E-05 

17 51 3 -1,60E-06 6,13E-04 -9,56E-06 3,763E-07 2,484E-05 

18 54 3 -2,22E-06 6,71E-04 -9,63E-06 4,497E-07 2,968E-05 

19 57 3 -2,77E-06 7,26E-04 -9,69E-06 5,275E-07 3,482E-05 

20 60 1,5 -2,23E-06 7,56E-04 -9,76E-06 5,718E-07 1,887E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,144E-04 

      

me =  102614 kg/m 
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Struktur 3a, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -1,05E-07 6,45E-06 -7,55E-07 4,163E-11 2,747E-09 

2 6 3 -3,05E-07 2,12E-05 -1,51E-06 4,483E-10 2,959E-08 

3 9 3 -4,33E-07 3,72E-05 -2,27E-06 1,385E-09 9,141E-08 

4 12 3 -3,18E-07 4,76E-05 -3,02E-06 2,270E-09 1,498E-07 

5 15 3 -3,55E-07 6,51E-05 -3,68E-06 4,241E-09 2,799E-07 

6 18 3 -7,53E-07 9,75E-05 -4,33E-06 9,503E-09 6,272E-07 

7 21 3 -1,07E-06 1,31E-04 -4,99E-06 1,706E-08 1,126E-06 

8 24 3 -8,67E-07 1,50E-04 -5,65E-06 2,265E-08 1,495E-06 

9 27 3 -7,80E-07 1,74E-04 -6,16E-06 3,028E-08 1,998E-06 

10 30 3 -1,30E-06 2,16E-04 -6,67E-06 4,646E-08 3,067E-06 

11 33 3 -1,74E-06 2,57E-04 -7,18E-06 6,629E-08 4,375E-06 

12 36 3 -1,45E-06 2,82E-04 -7,69E-06 7,964E-08 5,256E-06 

13 39 3 -1,25E-06 3,08E-04 -8,05E-06 9,495E-08 6,267E-06 

14 42 3 -1,84E-06 3,53E-04 -8,40E-06 1,245E-07 8,217E-06 

15 45 3 -2,38E-06 3,98E-04 -8,75E-06 1,581E-07 1,043E-05 

16 48 3 -2,03E-06 4,24E-04 -9,10E-06 1,796E-07 1,186E-05 

17 51 3 -1,72E-06 4,50E-04 -9,29E-06 2,022E-07 1,335E-05 

18 54 3 -2,33E-06 4,93E-04 -9,49E-06 2,434E-07 1,607E-05 

19 57 3 -2,91E-06 5,37E-04 -9,68E-06 2,883E-07 1,903E-05 

20 60 3 -2,53E-06 5,63E-04 -9,87E-06 3,165E-07 2,089E-05 

21 63 3 -2,22E-06 5,88E-04 -9,91E-06 3,453E-07 2,279E-05 

22 66 3 -2,94E-06 6,29E-04 -9,95E-06 3,963E-07 2,615E-05 

23 69 3 -3,58E-06 6,70E-04 -1,00E-05 4,493E-07 2,965E-05 

24 72 1,5 -3,04E-06 6,93E-04 -1,00E-05 4,798E-07 1,583E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,190E-04 

      

me =  100442,6 kg/m 
 

  



84 
 

Struktur 3a, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -9,50E-08 4,70E-06 -6,69E-07 2,208E-11 1,457E-09 

2 6 3 -2,77E-07 1,54E-05 -1,34E-06 2,383E-10 1,573E-08 

3 9 3 -3,93E-07 2,72E-05 -2,01E-06 7,390E-10 4,877E-08 

4 12 3 -2,89E-07 3,49E-05 -2,67E-06 1,219E-09 8,044E-08 

5 15 3 -3,26E-07 4,79E-05 -3,27E-06 2,299E-09 1,517E-07 

6 18 3 -6,97E-07 7,20E-05 -3,87E-06 5,188E-09 3,424E-07 

7 21 3 -9,96E-07 9,67E-05 -4,47E-06 9,359E-09 6,177E-07 

8 24 3 -8,18E-07 1,12E-04 -5,06E-06 1,248E-08 8,237E-07 

9 27 3 -7,56E-07 1,30E-04 -5,55E-06 1,681E-08 1,109E-06 

10 30 3 -1,26E-06 1,61E-04 -6,05E-06 2,599E-08 1,716E-06 

11 33 3 -1,69E-06 1,93E-04 -6,54E-06 3,732E-08 2,463E-06 

12 36 3 -1,44E-06 2,12E-04 -7,03E-06 4,504E-08 2,973E-06 

13 39 3 -1,29E-06 2,33E-04 -7,40E-06 5,408E-08 3,569E-06 

14 42 3 -1,88E-06 2,67E-04 -7,77E-06 7,152E-08 4,721E-06 

15 45 3 -2,42E-06 3,02E-04 -8,14E-06 9,149E-08 6,038E-06 

16 48 3 -2,12E-06 3,23E-04 -8,51E-06 1,045E-07 6,897E-06 

17 51 3 -1,88E-06 3,44E-04 -8,75E-06 1,184E-07 7,814E-06 

18 54 3 -2,53E-06 3,79E-04 -9,00E-06 1,438E-07 9,488E-06 

19 57 3 -3,14E-06 4,14E-04 -9,25E-06 1,716E-07 1,132E-05 

20 60 3 -2,80E-06 4,35E-04 -9,50E-06 1,892E-07 1,249E-05 

21 63 3 -2,48E-06 4,55E-04 -9,63E-06 2,071E-07 1,367E-05 

22 66 3 -3,15E-06 4,88E-04 -9,77E-06 2,385E-07 1,574E-05 

23 69 3 -3,79E-06 5,21E-04 -9,90E-06 2,720E-07 1,795E-05 

24 72 3 -3,43E-06 5,41E-04 -1,00E-05 2,930E-07 1,934E-05 

25 75 3 -3,15E-06 5,61E-04 -1,01E-05 3,143E-07 2,074E-05 

26 78 3 -3,92E-06 5,92E-04 -1,01E-05 3,508E-07 2,315E-05 

27 81 3 -4,61E-06 6,23E-04 -1,01E-05 3,883E-07 2,563E-05 

28 84 1,5 -4,09E-06 6,40E-04 -1,01E-05 4,102E-07 1,354E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,224E-04 

      

me =  98903,58 kg/m 
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Struktur 3b, 16 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,12E-07 1,66E-05 -7,31E-07 2,763E-10 1,824E-08 

2 6 3 3,28E-07 5,41E-05 -1,46E-06 2,926E-09 1,931E-07 

3 9 3 4,70E-07 9,39E-05 -2,19E-06 8,815E-09 5,818E-07 

4 12 3 3,59E-07 1,18E-04 -2,92E-06 1,388E-08 9,158E-07 

5 15 3 4,21E-07 1,55E-04 -3,46E-06 2,405E-08 1,587E-06 

6 18 3 8,74E-07 2,25E-04 -4,00E-06 5,062E-08 3,341E-06 

7 21 3 1,24E-06 2,95E-04 -4,53E-06 8,716E-08 5,752E-06 

8 24 3 1,03E-06 3,35E-04 -5,07E-06 1,120E-07 7,391E-06 

9 27 3 9,54E-07 3,80E-04 -5,36E-06 1,443E-07 9,525E-06 

10 30 3 1,53E-06 4,62E-04 -5,65E-06 2,131E-07 1,407E-05 

11 33 3 2,05E-06 5,42E-04 -5,94E-06 2,941E-07 1,941E-05 

12 36 3 1,82E-06 5,87E-04 -6,23E-06 3,440E-07 2,271E-05 

13 39 3 1,89E-06 6,33E-04 -6,25E-06 4,010E-07 2,647E-05 

14 42 3 2,91E-06 7,15E-04 -6,26E-06 5,118E-07 3,378E-05 

15 45 3 3,57E-06 7,93E-04 -6,27E-06 6,294E-07 4,154E-05 

16 48 1,5 2,57E-06 8,31E-04 -6,29E-06 6,908E-07 2,280E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,101E-04 

     

me =  104727,2 kg/m 
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Struktur 3b, 20 våningar:  

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 7,50E-08 1,01E-05 -6,89E-07 1,018E-10 6,721E-09 

2 6 3 2,20E-07 3,29E-05 -1,38E-06 1,083E-09 7,148E-08 

3 9 3 3,18E-07 5,73E-05 -2,07E-06 3,284E-09 2,167E-07 

4 12 3 2,50E-07 7,22E-05 -2,76E-06 5,214E-09 3,441E-07 

5 15 3 2,98E-07 9,64E-05 -3,33E-06 9,292E-09 6,133E-07 

6 18 3 6,09E-07 1,42E-04 -3,90E-06 2,015E-08 1,330E-06 

7 21 3 8,68E-07 1,88E-04 -4,47E-06 3,539E-08 2,336E-06 

8 24 3 7,58E-07 2,14E-04 -5,03E-06 4,600E-08 3,036E-06 

9 27 3 7,48E-07 2,46E-04 -5,44E-06 6,050E-08 3,993E-06 

10 30 3 1,18E-06 3,03E-04 -5,84E-06 9,199E-08 6,072E-06 

11 33 3 1,57E-06 3,61E-04 -6,24E-06 1,300E-07 8,580E-06 

12 36 3 1,40E-06 3,93E-04 -6,65E-06 1,541E-07 1,017E-05 

13 39 3 1,30E-06 4,27E-04 -6,87E-06 1,820E-07 1,201E-05 

14 42 3 1,80E-06 4,88E-04 -7,08E-06 2,377E-07 1,569E-05 

15 45 3 2,26E-06 5,48E-04 -7,30E-06 3,001E-07 1,980E-05 

16 48 3 2,09E-06 5,81E-04 -7,52E-06 3,376E-07 2,228E-05 

17 51 3 2,12E-06 6,15E-04 -7,53E-06 3,788E-07 2,500E-05 

18 54 3 2,94E-06 6,76E-04 -7,55E-06 4,571E-07 3,017E-05 

19 57 3 3,50E-06 7,34E-04 -7,56E-06 5,391E-07 3,558E-05 

20 60 1,5 2,75E-06 7,63E-04 -7,58E-06 5,820E-07 1,921E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,165E-04 

      

me =  101610,8 kg/m 
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Struktur 3b, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 5,00E-08 6,67E-06 -6,48E-07 4,442E-11 2,932E-09 

2 6 3 1,50E-07 2,18E-05 -1,30E-06 4,740E-10 3,129E-08 

3 9 3 2,21E-07 3,80E-05 -1,94E-06 1,444E-09 9,530E-08 

4 12 3 1,86E-07 4,81E-05 -2,59E-06 2,310E-09 1,524E-07 

5 15 3 2,29E-07 6,48E-05 -3,16E-06 4,197E-09 2,770E-07 

6 18 3 4,47E-07 9,63E-05 -3,73E-06 9,275E-09 6,121E-07 

7 21 3 6,32E-07 1,28E-04 -4,30E-06 1,649E-08 1,088E-06 

8 24 3 5,80E-07 1,47E-04 -4,86E-06 2,160E-08 1,425E-06 

9 27 3 5,94E-07 1,70E-04 -5,32E-06 2,878E-08 1,900E-06 

10 30 3 9,01E-07 2,11E-04 -5,77E-06 4,454E-08 2,940E-06 

11 33 3 1,18E-06 2,53E-04 -6,22E-06 6,382E-08 4,212E-06 

12 36 3 1,10E-06 2,76E-04 -6,67E-06 7,629E-08 5,035E-06 

13 39 3 1,09E-06 3,02E-04 -6,99E-06 9,121E-08 6,020E-06 

14 42 3 1,46E-06 3,48E-04 -7,30E-06 1,213E-07 8,003E-06 

15 45 3 1,80E-06 3,94E-04 -7,62E-06 1,555E-07 1,026E-05 

16 48 3 1,70E-06 4,20E-04 -7,93E-06 1,765E-07 1,165E-05 

17 51 3 1,62E-06 4,47E-04 -8,11E-06 1,996E-07 1,317E-05 

18 54 3 2,03E-06 4,94E-04 -8,28E-06 2,439E-07 1,610E-05 

19 57 3 2,42E-06 5,41E-04 -8,45E-06 2,922E-07 1,928E-05 

20 60 3 2,30E-06 5,67E-04 -8,62E-06 3,210E-07 2,119E-05 

21 63 3 2,35E-06 5,93E-04 -8,63E-06 3,519E-07 2,323E-05 

22 66 3 2,99E-06 6,40E-04 -8,65E-06 4,095E-07 2,703E-05 

23 69 3 3,44E-06 6,85E-04 -8,66E-06 4,693E-07 3,097E-05 

24 72 1,5 2,90E-06 7,08E-04 -8,68E-06 5,008E-07 1,653E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,212E-04 

      

me =  99458,01 kg/m 
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Struktur 3b, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 3,40E-08 4,68E-06 -6,07E-07 2,193E-11 1,447E-09 

2 6 3 1,04E-07 1,53E-05 -1,21E-06 2,347E-10 1,549E-08 

3 9 3 1,57E-07 2,68E-05 -1,82E-06 7,179E-10 4,738E-08 

4 12 3 1,43E-07 3,40E-05 -2,43E-06 1,156E-09 7,630E-08 

5 15 3 1,82E-07 4,62E-05 -2,98E-06 2,131E-09 1,407E-07 

6 18 3 3,37E-07 6,91E-05 -3,53E-06 4,769E-09 3,148E-07 

7 21 3 4,73E-07 9,24E-05 -4,08E-06 8,545E-09 5,640E-07 

8 24 3 4,57E-07 1,06E-04 -4,63E-06 1,126E-08 7,433E-07 

9 27 3 4,86E-07 1,23E-04 -5,10E-06 1,516E-08 1,000E-06 

10 30 3 7,05E-07 1,54E-04 -5,56E-06 2,371E-08 1,565E-06 

11 33 3 9,07E-07 1,85E-04 -6,03E-06 3,428E-08 2,262E-06 

12 36 3 8,86E-07 2,03E-04 -6,50E-06 4,123E-08 2,721E-06 

13 39 3 9,00E-07 2,23E-04 -6,86E-06 4,971E-08 3,281E-06 

14 42 3 1,17E-06 2,59E-04 -7,23E-06 6,684E-08 4,411E-06 

15 45 3 1,42E-06 2,94E-04 -7,59E-06 8,654E-08 5,712E-06 

16 48 3 1,39E-06 3,14E-04 -7,95E-06 9,889E-08 6,527E-06 

17 51 3 1,39E-06 3,36E-04 -8,21E-06 1,127E-07 7,438E-06 

18 54 3 1,69E-06 3,73E-04 -8,46E-06 1,393E-07 9,196E-06 

19 57 3 1,98E-06 4,11E-04 -8,71E-06 1,687E-07 1,113E-05 

20 60 3 1,92E-06 4,32E-04 -8,96E-06 1,865E-07 1,231E-05 

21 63 3 1,89E-06 4,53E-04 -9,10E-06 2,054E-07 1,356E-05 

22 66 3 2,20E-06 4,91E-04 -9,24E-06 2,408E-07 1,589E-05 

23 69 3 2,51E-06 5,28E-04 -9,38E-06 2,787E-07 1,839E-05 

24 72 3 2,46E-06 5,49E-04 -9,51E-06 3,013E-07 1,988E-05 

25 75 3 2,52E-06 5,70E-04 -9,53E-06 3,252E-07 2,146E-05 

26 78 3 3,02E-06 6,07E-04 -9,54E-06 3,689E-07 2,435E-05 

27 81 3 3,37E-06 6,43E-04 -9,56E-06 4,139E-07 2,732E-05 

28 84 1,5 2,98E-06 6,62E-04 -9,57E-06 4,378E-07 1,445E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,248E-04 

      

me =  97884,35 kg/m 
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  Struktur 4 
Struktur 4a, 16 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,66E-05 2,00E-08 -3,03E-07 2,755E-10 1,818E-08 

2 6 3 5,43E-05 6,30E-08 -6,06E-07 2,945E-09 1,944E-07 

3 9 3 9,49E-05 1,03E-07 -9,08E-07 9,003E-09 5,942E-07 

4 12 3 1,21E-04 1,16E-07 -1,21E-06 1,453E-08 9,588E-07 

5 15 3 1,58E-04 2,00E-07 -1,42E-06 2,504E-08 1,653E-06 

6 18 3 2,27E-04 3,69E-07 -1,63E-06 5,132E-08 3,387E-06 

7 21 3 2,95E-04 4,73E-07 -1,84E-06 8,723E-08 5,757E-06 

8 24 3 3,35E-04 3,66E-07 -2,05E-06 1,125E-07 7,425E-06 

9 27 3 3,81E-04 3,45E-07 -2,15E-06 1,448E-07 9,559E-06 

10 30 3 4,60E-04 5,90E-07 -2,24E-06 2,113E-07 1,395E-05 

11 33 3 5,38E-04 7,81E-07 -2,34E-06 2,895E-07 1,911E-05 

12 36 3 5,83E-04 5,99E-07 -2,44E-06 3,394E-07 2,240E-05 

13 39 3 6,29E-04 6,22E-07 -2,43E-06 3,957E-07 2,612E-05 

14 42 3 7,08E-04 1,15E-06 -2,41E-06 5,018E-07 3,312E-05 

15 45 3 7,84E-04 1,46E-06 -2,39E-06 6,140E-07 4,053E-05 

16 48 1,5 8,20E-04 8,35E-07 -2,38E-06 6,727E-07 2,220E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,070E-04 

     

me =  106295,6 kg/m 
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Struktur 4a, 20 våningar:  

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,01E-05 2,70E-08 -3,03E-07 1,020E-10 6,731E-09 

2 6 3 3,31E-05 8,20E-08 -6,06E-07 1,093E-09 7,217E-08 

3 9 3 5,79E-05 1,23E-07 -9,09E-07 3,356E-09 2,215E-07 

4 12 3 7,38E-05 1,11E-07 -1,21E-06 5,445E-09 3,593E-07 

5 15 3 9,82E-05 1,60E-07 -1,46E-06 9,647E-09 6,367E-07 

6 18 3 1,43E-04 3,13E-07 -1,70E-06 2,042E-08 1,348E-06 

7 21 3 1,88E-04 4,22E-07 -1,94E-06 3,543E-08 2,339E-06 

8 24 3 2,15E-04 3,38E-07 -2,19E-06 4,619E-08 3,048E-06 

9 27 3 2,46E-04 3,24E-07 -2,36E-06 6,071E-08 4,007E-06 

10 30 3 3,02E-04 5,51E-07 -2,52E-06 9,138E-08 6,031E-06 

11 33 3 3,58E-04 7,31E-07 -2,69E-06 1,283E-07 8,468E-06 

12 36 3 3,90E-04 5,76E-07 -2,86E-06 1,522E-07 1,005E-05 

13 39 3 4,24E-04 4,80E-07 -2,95E-06 1,797E-07 1,186E-05 

14 42 3 4,83E-04 7,53E-07 -3,03E-06 2,333E-07 1,540E-05 

15 45 3 5,42E-04 9,90E-07 -3,12E-06 2,934E-07 1,937E-05 

16 48 3 5,75E-04 7,86E-07 -3,20E-06 3,305E-07 2,181E-05 

17 51 3 6,091E-04 7,290E-07 -3,2E-06 3,709E-07 2,448E-05 

18 54 3 6,681E-04 1,208E-06 -3,19E-06 4,463E-07 2,946E-05 

19 57 3 7,244E-04 1,526E-06 -3,18E-06 5,248E-07 3,464E-05 

20 60 1,5 7,519E-04 9,850E-07 -3,18E-06 5,653E-07 1,865E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,123E-04 

      

me =  103650,9 kg/m 
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Struktur 4a, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 6,71E-06 2,20E-08 -3,02E-07 4,496E-11 2,967E-09 

2 6 3 2,20E-05 6,50E-08 -6,05E-07 4,829E-10 3,187E-08 

3 9 3 3,85E-05 9,50E-08 -9,07E-07 1,486E-09 9,808E-08 

4 12 3 4,92E-05 7,70E-08 -1,21E-06 2,420E-09 1,597E-07 

5 15 3 6,61E-05 1,06E-07 -1,47E-06 4,368E-09 2,883E-07 

6 18 3 9,72E-05 2,21E-07 -1,73E-06 9,442E-09 6,232E-07 

7 21 3 1,29E-04 3,03E-07 -2,00E-06 1,660E-08 1,095E-06 

8 24 3 1,48E-04 2,36E-07 -2,26E-06 2,177E-08 1,437E-06 

9 27 3 1,70E-04 2,19E-07 -2,47E-06 2,899E-08 1,913E-06 

10 30 3 2,11E-04 3,90E-07 -2,68E-06 4,445E-08 2,934E-06 

11 33 3 2,52E-04 5,27E-07 -2,88E-06 6,331E-08 4,178E-06 

12 36 3 2,75E-04 4,15E-07 -3,09E-06 7,570E-08 4,996E-06 

13 39 3 3,01E-04 3,50E-07 -3,24E-06 9,044E-08 5,969E-06 

14 42 3 3,46E-04 5,67E-07 -3,38E-06 1,197E-07 7,899E-06 

15 45 3 3,91E-04 7,51E-07 -3,52E-06 1,529E-07 1,009E-05 

16 48 3 4,17E-04 5,87E-07 -3,67E-06 1,736E-07 1,146E-05 

17 51 3 4,43E-04 4,61E-07 -3,74E-06 1,960E-07 1,294E-05 

18 54 3 4,89E-04 7,04E-07 -3,82E-06 2,388E-07 1,576E-05 

19 57 3 5,34E-04 9,23E-07 -3,89E-06 2,854E-07 1,883E-05 

20 60 3 5,60E-04 7,27E-07 -3,97E-06 3,135E-07 2,069E-05 

21 63 3 5,86E-04 6,43E-07 -3,97E-06 3,437E-07 2,269E-05 

22 66 3 6,32E-04 1,05E-06 -3,97E-06 3,995E-07 2,637E-05 

23 69 3 6,76E-04 1,33E-06 -3,97E-06 4,569E-07 3,016E-05 

24 72 1,5 6,97E-04 8,79E-07 -3,98E-06 4,863E-07 1,605E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,167E-04 

      

me =  101544,6 kg/m 
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Struktur 4a, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 4,73E-06 1,60E-08 -2,98E-07 2,237E-11 1,477E-09 

2 6 3 1,55E-05 4,80E-08 -5,96E-07 2,407E-10 1,589E-08 

3 9 3 2,72E-05 6,90E-08 -8,94E-07 7,422E-10 4,898E-08 

4 12 3 3,48E-05 5,40E-08 -1,19E-06 1,212E-09 8,002E-08 

5 15 3 4,71E-05 7,40E-08 -1,46E-06 2,219E-09 1,465E-07 

6 18 3 6,98E-05 1,59E-07 -1,73E-06 4,865E-09 3,211E-07 

7 21 3 9,29E-05 2,21E-07 -2,00E-06 8,625E-09 5,692E-07 

8 24 3 1,07E-04 1,73E-07 -2,27E-06 1,137E-08 7,504E-07 

9 27 3 1,24E-04 1,63E-07 -2,50E-06 1,527E-08 1,008E-06 

10 30 3 1,54E-04 2,91E-07 -2,73E-06 2,370E-08 1,564E-06 

11 33 3 1,85E-04 3,97E-07 -2,96E-06 3,407E-08 2,249E-06 

12 36 3 2,02E-04 3,20E-07 -3,19E-06 4,095E-08 2,703E-06 

13 39 3 2,22E-04 2,78E-07 -3,36E-06 4,932E-08 3,255E-06 

14 42 3 2,57E-04 4,44E-07 -3,54E-06 6,605E-08 4,359E-06 

15 45 3 2,92E-04 5,88E-07 -3,72E-06 8,524E-08 5,626E-06 

16 48 3 3,12E-04 4,80E-07 -3,90E-06 9,731E-08 6,423E-06 

17 51 3 3,33E-04 4,07E-07 -4,03E-06 1,108E-07 7,311E-06 

18 54 3 3,70E-04 6,07E-07 -4,15E-06 1,366E-07 9,015E-06 

19 57 3 4,06E-04 7,85E-07 -4,28E-06 1,650E-07 1,089E-05 

20 60 3 4,27E-04 6,44E-07 -4,40E-06 1,823E-07 1,203E-05 

21 63 3 4,48E-04 5,31E-07 -4,47E-06 2,005E-07 1,323E-05 

22 66 3 4,84E-04 7,54E-07 -4,54E-06 2,345E-07 1,547E-05 

23 69 3 5,20E-04 9,61E-07 -4,61E-06 2,709E-07 1,788E-05 

24 72 3 5,41E-04 8,02E-07 -4,67E-06 2,927E-07 1,932E-05 

25 75 3 5,62E-04 7,29E-07 -4,68E-06 3,158E-07 2,084E-05 

26 78 3 5,98E-04 1,08E-06 -4,68E-06 3,580E-07 2,363E-05 

27 81 3 6,33E-04 1,33E-06 -4,69E-06 4,011E-07 2,648E-05 

28 84 1,5 6,50E-04 9,68E-07 -4,69E-06 4,231E-07 1,396E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,192E-04 

      

me =  100375,6 kg/m 
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Struktur 4b, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -6,15E-07 7,77E-06 -1,03E-06 6,078E-11 4,012E-09 

2 6 3 -2,08E-06 2,53E-05 -2,05E-06 6,437E-10 4,248E-08 

3 9 3 -3,81E-06 4,39E-05 -3,08E-06 1,939E-09 1,280E-07 

4 12 3 -5,25E-06 5,49E-05 -4,11E-06 3,044E-09 2,009E-07 

5 15 3 -6,74E-06 7,23E-05 -5,02E-06 5,278E-09 3,483E-07 

6 18 3 -8,79E-06 1,05E-04 -5,94E-06 1,118E-08 7,377E-07 

7 21 3 -1,11E-05 1,39E-04 -6,86E-06 1,935E-08 1,277E-06 

8 24 3 -1,34E-05 1,57E-04 -7,77E-06 2,491E-08 1,644E-06 

9 27 3 -1,56E-05 1,80E-04 -8,53E-06 3,257E-08 2,149E-06 

10 30 3 -1,77E-05 2,22E-04 -9,28E-06 4,938E-08 3,259E-06 

11 33 3 -2,01E-05 2,63E-04 -1,00E-05 6,961E-08 4,594E-06 

12 36 3 -2,30E-05 2,86E-04 -1,08E-05 8,216E-08 5,423E-06 

13 39 3 -2,56E-05 3,11E-04 -1,13E-05 9,710E-08 6,409E-06 

14 42 3 -2,76E-05 3,56E-04 -1,19E-05 1,276E-07 8,419E-06 

15 45 3 -2,97E-05 4,01E-04 -1,24E-05 1,617E-07 1,067E-05 

16 48 3 -3,29E-05 4,25E-04 -1,30E-05 1,818E-07 1,200E-05 

17 51 3 -3,58E-05 4,50E-04 -1,33E-05 2,038E-07 1,345E-05 

18 54 3 -3,73E-05 4,96E-04 -1,37E-05 2,469E-07 1,630E-05 

19 57 3 -3,90E-05 5,40E-04 -1,40E-05 2,931E-07 1,935E-05 

20 60 3 -4,23E-05 5,64E-04 -1,43E-05 3,194E-07 2,108E-05 

21 63 3 -4,55E-05 5,88E-04 -1,44E-05 3,477E-07 2,295E-05 

22 66 3 -4,66E-05 6,32E-04 -1,45E-05 4,017E-07 2,651E-05 

23 69 3 -4,77E-05 6,74E-04 -1,45E-05 4,566E-07 3,013E-05 

24 72 1,5 -5,09E-05 6,93E-04 -1,46E-05 4,835E-07 1,596E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,230E-04 

      

me =  98639,72 kg/m 
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Struktur 4b, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -2,73E-07 5,23E-06 -9,97E-07 2,741E-11 1,809E-09 

2 6 3 -9,59E-07 1,71E-05 -1,99E-06 2,916E-10 1,925E-08 

3 9 3 -1,86E-06 2,97E-05 -2,99E-06 8,844E-10 5,837E-08 

4 12 3 -2,77E-06 3,74E-05 -3,99E-06 1,404E-09 9,266E-08 

5 15 3 -3,70E-06 4,98E-05 -4,91E-06 2,489E-09 1,643E-07 

6 18 3 -4,79E-06 7,31E-05 -5,82E-06 5,373E-09 3,546E-07 

7 21 3 -6,12E-06 9,69E-05 -6,74E-06 9,425E-09 6,220E-07 

8 24 3 -7,74E-06 1,10E-04 -7,66E-06 1,226E-08 8,091E-07 

9 27 3 -9,27E-06 1,27E-04 -8,46E-06 1,625E-08 1,073E-06 

10 30 3 -1,05E-05 1,58E-04 -9,26E-06 2,503E-08 1,652E-06 

11 33 3 -1,20E-05 1,89E-04 -1,01E-05 3,573E-08 2,358E-06 

12 36 3 -1,41E-05 2,06E-04 -1,09E-05 4,259E-08 2,811E-06 

13 39 3 -1,61E-05 2,25E-04 -1,15E-05 5,094E-08 3,362E-06 

14 42 3 -1,74E-05 2,60E-04 -1,22E-05 6,790E-08 4,481E-06 

15 45 3 -1,88E-05 2,95E-04 -1,28E-05 8,722E-08 5,756E-06 

16 48 3 -2,13E-05 3,14E-04 -1,34E-05 9,904E-08 6,537E-06 

17 51 3 -2,37E-05 3,34E-04 -1,39E-05 1,123E-07 7,412E-06 

18 54 3 -2,48E-05 3,71E-04 -1,44E-05 1,381E-07 9,112E-06 

19 57 3 -2,61E-05 4,07E-04 -1,49E-05 1,662E-07 1,097E-05 

20 60 3 -2,88E-05 4,27E-04 -1,53E-05 1,829E-07 1,207E-05 

21 63 3 -3,14E-05 4,47E-04 -1,56E-05 2,006E-07 1,324E-05 

22 66 3 -3,23E-05 4,83E-04 -1,59E-05 2,342E-07 1,545E-05 

23 69 3 -3,33E-05 5,18E-04 -1,62E-05 2,697E-07 1,780E-05 

24 72 3 -3,62E-05 5,38E-04 -1,65E-05 2,904E-07 1,916E-05 

25 75 3 -3,90E-05 5,58E-04 -1,65E-05 3,124E-07 2,062E-05 

26 78 3 -3,96E-05 5,93E-04 -1,66E-05 3,531E-07 2,330E-05 

27 81 3 -4,04E-05 6,27E-04 -1,67E-05 3,943E-07 2,603E-05 

28 84 1,5 -4,33E-05 6,43E-04 -1,68E-05 4,156E-07 1,371E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,190E-04 

      

me =  100441 kg/m 
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Struktur 4b, 32 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 -1,71E-07 3,75E-06 -9,46E-07 1,410E-11 9,305E-10 

2 6 3 -6,18E-07 1,23E-05 -1,89E-06 1,507E-10 9,946E-09 

3 9 3 -1,24E-06 2,14E-05 -2,84E-06 4,602E-10 3,038E-08 

4 12 3 -1,95E-06 2,71E-05 -3,79E-06 7,396E-10 4,882E-08 

5 15 3 -2,65E-06 3,64E-05 -4,68E-06 1,332E-09 8,793E-08 

6 18 3 -3,42E-06 5,38E-05 -5,56E-06 2,905E-09 1,917E-07 

7 21 3 -4,38E-06 7,15E-05 -6,45E-06 5,134E-09 3,388E-07 

8 24 3 -5,66E-06 8,19E-05 -7,34E-06 6,740E-09 4,448E-07 

9 27 3 -6,87E-06 9,48E-05 -8,14E-06 9,029E-09 5,959E-07 

10 30 3 -7,79E-06 1,18E-04 -8,94E-06 1,402E-08 9,252E-07 

11 33 3 -8,89E-06 1,42E-04 -9,74E-06 2,016E-08 1,330E-06 

12 36 3 -1,06E-05 1,55E-04 -1,05E-05 2,423E-08 1,599E-06 

13 39 3 -1,22E-05 1,71E-04 -1,12E-05 2,923E-08 1,929E-06 

14 42 3 -1,32E-05 1,98E-04 -1,19E-05 3,929E-08 2,593E-06 

15 45 3 -1,43E-05 2,25E-04 -1,26E-05 5,086E-08 3,357E-06 

16 48 3 -1,64E-05 2,41E-04 -1,33E-05 5,820E-08 3,841E-06 

17 51 3 -1,83E-05 2,57E-04 -1,38E-05 6,655E-08 4,392E-06 

18 54 3 -1,93E-05 2,87E-04 -1,44E-05 8,253E-08 5,447E-06 

19 57 3 -2,03E-05 3,16E-04 -1,49E-05 1,002E-07 6,611E-06 

20 60 3 -2,26E-05 3,33E-04 -1,55E-05 1,111E-07 7,331E-06 

21 63 3 -2,48E-05 3,50E-04 -1,59E-05 1,229E-07 8,110E-06 

22 66 3 -2,57E-05 3,80E-04 -1,62E-05 1,447E-07 9,551E-06 

23 69 3 -2,66E-05 4,09E-04 -1,66E-05 1,681E-07 1,110E-05 

24 72 3 -2,90E-05 4,26E-04 -1,70E-05 1,824E-07 1,204E-05 

25 75 3 -3,14E-05 4,43E-04 -1,73E-05 1,973E-07 1,302E-05 

26 78 3 -3,21E-05 4,72E-04 -1,75E-05 2,241E-07 1,479E-05 

27 81 3 -3,28E-05 5,01E-04 -1,78E-05 2,524E-07 1,666E-05 

28 84 3 -3,54E-05 5,18E-04 -1,80E-05 2,694E-07 1,778E-05 

29 87 3 -3,78E-05 5,35E-04 -1,81E-05 2,873E-07 1,896E-05 

30 90 3 -3,83E-05 5,64E-04 -1,81E-05 3,190E-07 2,106E-05 

31 93 3 -3,88E-05 5,91E-04 -1,82E-05 3,512E-07 2,318E-05 

32 96 1,5 -4,15E-05 6,06E-04 -1,83E-05 3,686E-07 1,216E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,195E-04 

      

me =  100224,5 kg/m 
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Struktur 4c, 16 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ b ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,36E-07 1,72E-05 -7,01E-07 2,949E-10 1,947E-08 

2 6 3 3,90E-07 5,57E-05 -1,40E-06 3,107E-09 2,051E-07 

3 9 3 5,29E-07 9,65E-05 -2,10E-06 9,313E-09 6,146E-07 

4 12 3 3,25E-07 1,21E-04 -2,81E-06 1,461E-08 9,642E-07 

5 15 3 5,52E-07 1,58E-04 -3,32E-06 2,504E-08 1,652E-06 

6 18 3 1,43E-06 2,27E-04 -3,84E-06 5,165E-08 3,409E-06 

7 21 3 1,90E-06 2,96E-04 -4,36E-06 8,737E-08 5,766E-06 

8 24 3 9,37E-07 3,33E-04 -4,88E-06 1,111E-07 7,332E-06 

9 27 3 6,14E-07 3,78E-04 -5,16E-06 1,427E-07 9,421E-06 

10 30 3 2,14E-06 4,57E-04 -5,43E-06 2,091E-07 1,380E-05 

11 33 3 3,20E-06 5,34E-04 -5,71E-06 2,848E-07 1,880E-05 

12 36 3 1,52E-06 5,74E-04 -5,99E-06 3,298E-07 2,176E-05 

13 39 3 3,03E-07 6,20E-04 -5,97E-06 3,838E-07 2,533E-05 

14 42 3 2,12E-06 6,98E-04 -5,96E-06 4,877E-07 3,219E-05 

15 45 3 3,78E-06 7,70E-04 -5,94E-06 5,933E-07 3,915E-05 

16 48 1,5 2,11E-06 8,03E-04 -5,93E-06 6,441E-07 2,126E-05 

        

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,017E-04 

     

me =  109085,8 kg/m 
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Struktur 4c, 20 våningar:  

ni [nod] z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,79E-07 1,03E-05 -7,67E-07 1,066E-10 7,034E-09 

2 6 3 4,86E-07 3,36E-05 -1,53E-06 1,131E-09 7,465E-08 

3 9 3 5,80E-07 5,85E-05 -2,30E-06 3,421E-09 2,258E-07 

4 12 3 1,19E-07 7,37E-05 -3,07E-06 5,426E-09 3,581E-07 

5 15 3 1,12E-07 9,77E-05 -3,71E-06 9,554E-09 6,306E-07 

6 18 3 9,72E-07 1,43E-04 -4,36E-06 2,035E-08 1,343E-06 

7 21 3 1,47E-06 1,88E-04 -5,01E-06 3,527E-08 2,328E-06 

8 24 3 3,89E-07 2,13E-04 -5,66E-06 4,555E-08 3,006E-06 

9 27 3 -1,60E-07 2,44E-04 -6,13E-06 5,970E-08 3,940E-06 

10 30 3 1,24E-06 3,00E-04 -6,60E-06 9,012E-08 5,948E-06 

11 33 3 2,30E-06 3,55E-04 -7,08E-06 1,263E-07 8,334E-06 

12 36 3 7,54E-07 3,86E-04 -7,55E-06 1,488E-07 9,820E-06 

13 39 3 -2,90E-07 4,19E-04 -7,82E-06 1,754E-07 1,158E-05 

14 42 3 1,61E-06 4,78E-04 -8,09E-06 2,282E-07 1,506E-05 

15 45 3 3,18E-06 5,35E-04 -8,35E-06 2,861E-07 1,889E-05 

16 48 3 1,17E-06 5,66E-04 -8,62E-06 3,202E-07 2,113E-05 

17 51 3 -4,32E-07 5,99E-04 -8,64E-06 3,588E-07 2,368E-05 

18 54 3 1,81E-06 6,57E-04 -8,66E-06 4,319E-07 2,851E-05 

19 57 3 3,85E-06 7,12E-04 -8,69E-06 5,064E-07 3,342E-05 

20 60 1,5 1,65E-06 7,37E-04 -8,71E-06 5,435E-07 1,794E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,062E-04 

      

me =  105436,1 kg/m 
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Struktur 4c, 24 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,86E-07 6,71E-06 -7,94E-07 4,502E-11 2,971E-09 

2 6 3 5,06E-07 2,19E-05 -1,59E-06 4,802E-10 3,169E-08 

3 9 3 6,01E-07 3,82E-05 -2,38E-06 1,463E-09 9,658E-08 

4 12 3 1,15E-07 4,84E-05 -3,18E-06 2,347E-09 1,549E-07 

5 15 3 5,00E-08 6,50E-05 -3,89E-06 4,221E-09 2,786E-07 

6 18 3 8,56E-07 9,58E-05 -4,60E-06 9,174E-09 6,055E-07 

7 21 3 1,35E-06 1,27E-04 -5,31E-06 1,614E-08 1,065E-06 

8 24 3 3,69E-07 1,45E-04 -6,02E-06 2,107E-08 1,391E-06 

9 27 3 -1,55E-07 1,67E-04 -6,61E-06 2,803E-08 1,850E-06 

10 30 3 1,12E-06 2,08E-04 -7,19E-06 4,309E-08 2,844E-06 

11 33 3 2,11E-06 2,48E-04 -7,78E-06 6,137E-08 4,050E-06 

12 36 3 7,16E-07 2,70E-04 -8,36E-06 7,316E-08 4,829E-06 

13 39 3 -2,57E-07 2,96E-04 -8,79E-06 8,742E-08 5,770E-06 

14 42 3 1,42E-06 3,40E-04 -9,21E-06 1,159E-07 7,648E-06 

15 45 3 2,85E-06 3,85E-04 -9,64E-06 1,479E-07 9,764E-06 

16 48 3 1,13E-06 4,09E-04 -1,01E-05 1,676E-07 1,106E-05 

17 51 3 -2,29E-07 4,35E-04 -1,03E-05 1,894E-07 1,250E-05 

18 54 3 1,80E-06 4,81E-04 -1,06E-05 2,311E-07 1,525E-05 

19 57 3 3,61E-06 5,25E-04 -1,08E-05 2,759E-07 1,821E-05 

20 60 3 1,58E-06 5,50E-04 -1,10E-05 3,024E-07 1,996E-05 

21 63 3 -1,11E-07 5,76E-04 -1,11E-05 3,316E-07 2,188E-05 

22 66 3 2,25E-06 6,21E-04 -1,11E-05 3,854E-07 2,544E-05 

23 69 3 4,40E-06 6,64E-04 -1,12E-05 4,403E-07 2,906E-05 

24 72 1,5 2,05E-06 6,85E-04 -1,12E-05 4,686E-07 1,547E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,092E-04 

      

me =  105156,1 kg/m 
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Struktur 4c, 28 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,70E-07 4,62E-06 -7,92E-07 2,137E-11 1,411E-09 

2 6 3 4,61E-07 1,51E-05 -1,59E-06 2,291E-10 1,512E-08 

3 9 3 5,47E-07 2,65E-05 -2,38E-06 7,030E-10 4,640E-08 

4 12 3 1,04E-07 3,38E-05 -3,17E-06 1,140E-09 7,527E-08 

5 15 3 2,60E-08 4,57E-05 -3,90E-06 2,087E-09 1,378E-07 

6 18 3 7,31E-07 6,78E-05 -4,64E-06 4,596E-09 3,034E-07 

7 21 3 1,18E-06 9,03E-05 -5,37E-06 8,164E-09 5,388E-07 

8 24 3 3,32E-07 1,04E-04 -6,10E-06 1,076E-08 7,103E-07 

9 27 3 -1,28E-07 1,20E-04 -6,74E-06 1,448E-08 9,557E-07 

10 30 3 9,72E-07 1,50E-04 -7,38E-06 2,252E-08 1,486E-06 

11 33 3 1,83E-06 1,80E-04 -8,02E-06 3,240E-08 2,138E-06 

12 36 3 6,50E-07 1,97E-04 -8,65E-06 3,897E-08 2,572E-06 

13 39 3 -1,78E-07 2,17E-04 -9,17E-06 4,704E-08 3,105E-06 

14 42 3 1,27E-06 2,51E-04 -9,69E-06 6,309E-08 4,164E-06 

15 45 3 2,51E-06 2,85E-04 -1,02E-05 8,145E-08 5,376E-06 

16 48 3 1,04E-06 3,05E-04 -1,07E-05 9,309E-08 6,144E-06 

17 51 3 -1,33E-07 3,26E-04 -1,11E-05 1,063E-07 7,014E-06 

18 54 3 1,61E-06 3,62E-04 -1,15E-05 1,312E-07 8,661E-06 

19 57 3 3,17E-06 3,98E-04 -1,18E-05 1,586E-07 1,046E-05 

20 60 3 1,47E-06 4,19E-04 -1,22E-05 1,753E-07 1,157E-05 

21 63 3 2,00E-08 4,40E-04 -1,24E-05 1,934E-07 1,277E-05 

22 66 3 2,00E-06 4,76E-04 -1,26E-05 2,266E-07 1,496E-05 

23 69 3 3,83E-06 5,12E-04 -1,29E-05 2,619E-07 1,728E-05 

24 72 3 1,93E-06 5,32E-04 -1,31E-05 2,831E-07 1,868E-05 

25 75 3 3,07E-07 5,53E-04 -1,31E-05 3,060E-07 2,020E-05 

26 78 3 2,59E-06 5,89E-04 -1,32E-05 3,471E-07 2,291E-05 

27 81 3 4,66E-06 6,24E-04 -1,32E-05 3,889E-07 2,567E-05 

28 84 1,5 2,39E-06 6,41E-04 -1,33E-05 4,112E-07 1,357E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,115E-04 

      

me =  104010,8 kg/m 
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Struktur 4c, 32 våningar:  

ni z [m] Δzn [m] UX [m] UY [m] UZ [m] φ1²(y,z) φ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 

1 3 3 1,45E-07 3,33E-06 -7,71E-07 1,108E-11 7,315E-10 

2 6 3 3,95E-07 1,09E-05 -1,54E-06 1,194E-10 7,879E-09 

3 9 3 4,67E-07 1,92E-05 -2,31E-06 3,689E-10 2,435E-08 

4 12 3 8,20E-08 2,46E-05 -3,09E-06 6,058E-10 3,998E-08 

5 15 3 3,00E-09 3,36E-05 -3,81E-06 1,126E-09 7,429E-08 

6 18 3 5,93E-07 5,00E-05 -4,54E-06 2,502E-09 1,651E-07 

7 21 3 9,71E-07 6,69E-05 -5,27E-06 4,475E-09 2,954E-07 

8 24 3 2,58E-07 7,71E-05 -5,99E-06 5,949E-09 3,927E-07 

9 27 3 -1,32E-07 8,99E-05 -6,65E-06 8,080E-09 5,333E-07 

10 30 3 7,91E-07 1,13E-04 -7,30E-06 1,266E-08 8,354E-07 

11 33 3 1,52E-06 1,35E-04 -7,96E-06 1,833E-08 1,210E-06 

12 36 3 5,30E-07 1,49E-04 -8,61E-06 2,221E-08 1,466E-06 

13 39 3 -1,62E-07 1,64E-04 -9,17E-06 2,703E-08 1,784E-06 

14 42 3 1,06E-06 1,91E-04 -9,73E-06 3,653E-08 2,411E-06 

15 45 3 2,10E-06 2,18E-04 -1,03E-05 4,751E-08 3,136E-06 

16 48 3 8,70E-07 2,34E-04 -1,09E-05 5,468E-08 3,609E-06 

17 51 3 -1,02E-07 2,51E-04 -1,13E-05 6,291E-08 4,152E-06 

18 54 3 1,37E-06 2,80E-04 -1,17E-05 7,832E-08 5,169E-06 

19 57 3 2,69E-06 3,09E-04 -1,22E-05 9,539E-08 6,295E-06 

20 60 3 1,26E-06 3,26E-04 -1,26E-05 1,062E-07 7,012E-06 

21 63 3 4,00E-08 3,44E-04 -1,30E-05 1,181E-07 7,792E-06 

22 66 3 1,72E-06 3,73E-04 -1,33E-05 1,395E-07 9,206E-06 

23 69 3 3,27E-06 4,03E-04 -1,36E-05 1,625E-07 1,073E-05 

24 72 3 1,69E-06 4,21E-04 -1,39E-05 1,769E-07 1,167E-05 

25 75 3 2,73E-07 4,38E-04 -1,41E-05 1,921E-07 1,268E-05 

26 78 3 2,11E-06 4,68E-04 -1,43E-05 2,189E-07 1,445E-05 

27 81 3 3,84E-06 4,97E-04 -1,45E-05 2,471E-07 1,631E-05 

28 84 3 2,12E-06 5,14E-04 -1,47E-05 2,645E-07 1,746E-05 

29 87 3 6,30E-07 5,32E-04 -1,47E-05 2,830E-07 1,868E-05 

30 90 3 2,74E-06 5,61E-04 -1,48E-05 3,152E-07 2,080E-05 

31 93 3 4,66E-06 5,90E-04 -1,48E-05 3,479E-07 2,296E-05 

32 96 1,5 2,56E-06 6,05E-04 -1,49E-05 3,661E-07 1,208E-05 

         

     

Σφ1²(y,z) ∙ d ∙ Δzn = 2,134E-04 

      

me =  103079,6 kg/m 
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  Bilaga 3 – Dämpning, vind- och accelerationsberäkningar 

  Struktur 1 
Struktur 1, 16 våningar: 

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,46 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 106151,36 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,153 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 
 

ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  6,296E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 4,2717 
 

R = 0,50366   
 

δ =  0,09630   

F = 0,04362 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,33280 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,26782 
 

v = 0,22307 Hz 
    R² = 0,25367 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3212   
    Standardavvikelse Toppacceleration 
    

φ1,x(z) = 0,9077 
   

  
    

σẍ(z) = 0,012642   Ẍmax(z) = 0,04199 m/s² 
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Struktur 1, 20 våningar: 

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,32 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 103008,14 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,863 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet  ψλ = 0,66   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,416   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  9,963E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,8465 
 

R = 0,68489   
 

δ =  0,09996   

F = 0,05713 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,42809 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,30514 
 

v = 0,19538 Hz 
    R² = 0,46908 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2812   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration  

   
φ1,x(z) = 0,9259 

  

    

   
σẍ(z) = 0,019305   Ẍmax(z) = 0,06334 m/s² 
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Struktur 1, 24 våningar: 

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,24 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100853,3 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning   

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,4434 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,665   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,427   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  1,414E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning   

yC = 2,0638 
 

R = 0,85249   
 

δ =  0,10414   

F = 0,07069 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,50797 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,33543 
 

v = 0,16813 Hz 
    R² = 0,72674 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2352   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,025917   Ẍmax(z) = 0,08385 m/s² 
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Struktur 1, 28 våningar: 

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,19 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 99329,12 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning   

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  1,879E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning   

yC = 1,5892 
 

R = 0,99978   
 

δ =  0,10879   

F = 0,08399 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,57279 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,35973 
 

v = 0,14486 Hz 
    R² = 0,99956 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,1891   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,032266   Ẍmax(z) = 0,10290 m/s² 
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  Struktur 2 
Struktur 2a, 16 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,37 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 104004,1 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,1529 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  7,989E-03   

       

Dämpning av speciell 
utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,4359 
 

R = 0,62193   
 

δ =  0,09799   

F = 0,05042 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,38276 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,31260 
 

v = 0,20904 Hz 
    R² = 0,38680 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3016   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9077 

  

   

    
σẍ(z) = 0,015934   Ẍmax(z) = 0,05261 m/s² 
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Struktur 2a, 20 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,27 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100683,8 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,8631 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,655   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,406   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  1,199E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,4017 
 

R = 0,79619   
 

δ =  0,10199   

F = 0,06394 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,47010 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,34231 
 

v = 0,18020 Hz 
    R² = 0,63392 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2565   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9259 

  

   

    
σẍ(z) = 0,022786   Ẍmax(z) = 0,07420 m/s² 
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 Struktur 3 
Struktur 3a, 16 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,33 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 105852,7 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,1529 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  8,801E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,0645 
 

R = 0,69219   
 

δ =  0,09880   

F = 0,05440 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,41013 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,33769 
 

v = 0,20002 Hz 
    R² = 0,47912 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2883   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9077 

  

   

    
σẍ(z) = 0,017424   Ẍmax(z) = 0,05729 m/s² 
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Struktur 3a, 20 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,24 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 102614 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,8631 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,66   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,416   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  1,334E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,1348 
 

R = 0,88056   
 

δ =  0,10334   

F = 0,06913 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,49951 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,36929 
 

v = 0,16895 Hz 
    R² = 0,77539 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2367   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9259 

  

   

    
σẍ(z) = 0,024916   Ẍmax(z) = 0,08065 m/s² 
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Struktur 3a, 24 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,19 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100442,6 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 
m/
s kr = 0,2154   

 
δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 
m/
s c0(z = h) = 1,0   

 
d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 
m/
s vm(z = h) = 17,4434 m/s 

 
cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 
kg/m
² 

 
ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,665   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,427   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  1,794E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 1,6339 
 

R = 1,02855   
 

δ =  0,10794   

F = 0,08247 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,56599 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,38933 
 

v = 0,14518 Hz 
    R² = 1,05792 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,1898   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,031397   Ẍmax(z) = 0,10015 m/s² 
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Struktur 3a, 28 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,15 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 98903,58 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  2,390E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 1,2546 
 

R = 1,18974   
 

δ =  0,11390   

F = 0,09805 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,62940 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,41577 
 

v = 0,12212 Hz 
    R² = 1,41548 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,1353   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,038561   Ẍmax(z) = 0,12090 m/s² 
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Struktur 3b, 16 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys   

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,6 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 104727,2 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar   
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning     

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning   

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,1529 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  
4,893E-

03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning   

yC = 5,5718 
 

R = 0,38290   
 

δ =  0,09489   

F = 0,03655 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,27662 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,21901 
 

v = 0,23307 Hz 
    R² = 0,14662 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3343   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9077 

  

   

    
σẍ(z) = 0,009742   Ẍmax(z) = 0,03248 m/s² 
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Struktur 3b, 20 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,42 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 101610,8 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,8631 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,66   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,416   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  7,695E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,7360 
 

R = 0,52844   
 

δ =  0,09770   

F = 0,04769 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,36319 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,25070 
 

v = 0,21471 Hz 
    R² = 0,27925 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3097   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9259 

  

   

    
σẍ(z) = 0,015100   Ẍmax(z) = 0,04998 m/s² 

     

 

  



113 
 

Struktur 3b, 24 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,32 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 99458,01 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,4434 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,665   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,427   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  1,075E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,7518 
 

R = 0,66078   
 

δ =  0,10075   

F = 0,05843 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,43640 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,27460 
 

v = 0,19378 Hz 
    R² = 0,43663 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2787   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,020370   Ẍmax(z) = 0,06679 m/s² 
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Struktur 3b, 28 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,25 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 97884,35 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  1,449E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,0910 
 

R = 0,79779   
 

δ =  0,10449   

F = 0,07009 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,50470 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,29923 
 

v = 0,17125 Hz 
    R² = 0,63647 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2409   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,026127   Ẍmax(z) = 0,08467 m/s² 
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 Struktur 4 
Struktur 4a, 16 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,51 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 106295,6 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,1529 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  5,671E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 4,7360 
 

R = 0,45374   
 

δ =  0,09567   

F = 0,04073 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,31029 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,24807 
 

v = 0,22791 Hz 
    R² = 0,20588 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3276   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9077 

  

   

    
σẍ(z) = 0,011374   Ẍmax(z) = 0,03785 m/s² 

     

 

  



116 
 

Struktur 4a, 20 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,36 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 103650,9 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,8631 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  8,601E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,2023 
 

R = 0,61452   
 

δ =  0,09860   

F = 0,05283 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,39953 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,28076 
 

v = 0,20480 Hz 
    R² = 0,37764 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2954   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9259 

  

   

    
σẍ(z) = 0,016823   Ẍmax(z) = 0,05544 m/s² 
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Struktur 4a, 24 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,27 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 101544,6 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,4434 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,66   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,416   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  1,239E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,3218 
 

R = 0,77118   
 

δ =  0,10239   

F = 0,06539 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,47854 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,30970 
 

v = 0,17928 Hz 
    R² = 0,59472 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2550   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,023110   Ẍmax(z) = 0,07522 m/s² 
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Struktur 4a, 28 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,21 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100375,6 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  1,682E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 1,7564 
 

R = 0,92437   
 

δ =  0,10682   

F = 0,07864 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,54814 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,33702 
 

v = 0,15470 Hz 
    R² = 0,85446 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2095   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,029521   Ẍmax(z) = 0,09475 m/s² 
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Struktur 4b, 24 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,46 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 98639,72 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 
år Medelvindhastighet 

 
Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,4434 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,665   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,427   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  7,544E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,9557 
 

R = 0,46453   
 

δ =  0,09754   

F = 0,04591 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,35008 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,20844 
 

v = 0,21697 Hz 
    R² = 0,21579 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3128   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,014439   Ẍmax(z) = 0,04783 m/s² 
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Struktur 4b, 28 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,36 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100441 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  9,806E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,0110 
 

R = 0,57304   
 

δ =  0,09981   

F = 0,05504 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,41439 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,22871 
 

v = 0,20148 Hz 
    R² = 0,32838 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2905   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,018289   Ẍmax(z) = 0,06018 m/s² 
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Struktur 4b, 32 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 96 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,29 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 100224,5 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 32 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 93 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2424   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 18,3590 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 210,66 Pa 
 

λ = 6,109   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,675   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,449   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17336   
 

δa =  1,258E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,3694 
 

R = 0,68116   
 

δ =  0,10258   

F = 0,06452 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,47347 
 

B² = 0,68717   
    

φh = 0,24796 
 

v = 0,18411 Hz 
    R² = 0,46397 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2631   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9535 

  

   

    
σẍ(z) = 0,022625   Ẍmax(z) = 0,07383 m/s² 
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Struktur 4c, 16 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 48 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,9 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 109085,8 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 16 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 45 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,0931   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,1529 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 163,07 Pa 
 

λ = 3,078   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,645   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,384   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,19704   
 

δa =  3,131E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 8,3576 
 

R = 0,24541   
 

δ =  0,09313   

F = 0,02790 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,20315 
 

B² = 0,82503   
    

φh = 0,15751 
 

v = 0,23474 Hz 
    R² = 0,06022 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3364   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9077 

  

   

    
σẍ(z) = 0,005994   Ẍmax(z) = 0,02000 m/s² 
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Struktur 4c, 20 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 60 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,64 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 105436,1 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 20 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 57 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1412   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 16,8631 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 177,73 Pa 
 

λ = 3,818   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,66   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,416   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18874   
 

δa =  4,867E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 5,6929 
 

R = 0,34206   
 

δ =  0,09487   

F = 0,03603 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,27234 
 

B² = 0,78925   
    

φh = 0,18004 
 

v = 0,22996 Hz 
    R² = 0,11700 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3303   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9259 

  

   

    
σẍ(z) = 0,009420   Ẍmax(z) = 0,03137 m/s² 
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Struktur 4c, 24 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 72 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,47 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 105156,1 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 24 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 69 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,1805   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,4434 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 190,17 Pa 
 

λ = 4,582   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,665   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,427   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,18246   
 

δa =  6,926E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 4,0417 
 

R = 0,45555   
 

δ =  0,09693   

F = 0,04526 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,34520 
 

B² = 0,75411   
    

φh = 0,20492 
 

v = 0,21834 Hz 
    R² = 0,20753 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,3147   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9382 

  

   

    
σẍ(z) = 0,013283   Ẍmax(z) = 0,04403 m/s² 
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Struktur 4c, 28 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 84 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,37 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 104010,8 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 28 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 81 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2137   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 17,9340 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 201,02 Pa 
 

λ = 5,345   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,67   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,438   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17747   
 

δa =  9,213E-03   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 3,0947 
 

R = 0,55901   
 

δ =  0,09921   

F = 0,05404 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,40776 
 

B² = 0,72002   
    

φh = 0,22391 
 

v = 0,20355 Hz 
    R² = 0,31250 

 
T = 600 s 

    
  

  

kp = 3,2936   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9469 

  

   

    
σẍ(z) = 0,017229   Ẍmax(z) = 0,05674 m/s² 
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Struktur 4c, 32 våningar:  

Byggnadens egenskaper 
 

Modalanalys 

h = 96 m Höjd 
 

  
 

n1 = 0,29 Hz 

b = 22 m Bredd, vinkelrätt vind   
 

me = 103079,6 kg/m 

d = 22 m Djup, parallellt vind   
 

  
 

  

nvån = 32 st Antal våningar 
 

  
 

  
 

  

hvån = 3 m Våningshöjd 
 

  
 

  
 

  

z = 93 m Höjd golv översta vån.   
 

      

          Vindlaster 
 

Dämpning 

Vindlast återkomsttid 1 år Medelvindhastighet 
 

Mekanisk dämpning 

vb,50 = 24 m/s kr = 0,2154   
 

δs =  0,09   

Ta = 5 år cr(z = h) = 1,2424   
 

Aerodynamisk dämpning 

vb,5 = 20,523 m/s c0(z = h) = 1,0   
 

d/b = 1,0 (Zon B) 

vb,1 = 14,777 m/s vm(z = h) = 18,3590 m/s 
 

cf,0 = 2,1460   

Terrängtyp III ρluft = 1,25 kg/m² 
 

ϕ = 1,0   

z0,II = 0,05 m qm(h) = 210,66 Pa 
 

λ = 6,109   

z0 = 0,3 m Turbulensintensitet 

 
ψλ = 0,675   

zmin = 5 m kl = 1,0   
 

cf = 1,449   

zmax = 200 m Iv(h) = 0,17336   
 

δa =  1,223E-02   

       

Dämpning av speciell utrustning 

Acceleration 
 

δd =  0   

Spetsfaktor, kp 
 

Total dämpning 

yC = 2,3694 
 

R = 0,68232   
 

δ =  0,10223   

F = 0,06452 
 

href = 10 m 
    

φb = 0,47347 

 
B² = 0,68717   

    
φh = 0,24796 

 
v = 0,18430 Hz 

    R² = 0,46556 
 

T = 600 s 
    

  
  

kp = 3,2634   
      

    

  
    Standardavvikelse Toppacceleration 

    
φ1,x(z) = 0,9535 

  

   

    
σẍ(z) = 0,022036   Ẍmax(z) = 0,07191 m/s² 

     


