
Forskningsprojektet 
”Höga hus i trä”

TRÄBYGGNADSPRISET 2019 

Hur höga hus kan man bygga i trä? Med 
denna fråga i grunden startade forsknings-
projektet ”Höga hus i trä”. Forsknings-
projektet är ett samarbete mellan RISE, 
Linnéuniversitetet och näringslivet. 

Hållbarhetsfrågan har de senaste åren blivit en 
allt viktigare fråga inom byggbranschen. Där har 
trä blivit ett konkurrerande material då det i de 
flesta studier har lägre koldioxidutsläpp under 
byggskedet. Forskningsprojektet, som ville ut-
mana tanken på hur högt man kan bygga med 
trästomme, startade 2015 efter att flera företag, 
arkitekter och konsulter visat intresse för studien 
i syfte att lära sig mer.

Syftet med projektet var att visa olika möjligheter 
på att designa och konstruera en 22-våningsbyggnad 
med bärande stomme av trä och samtidigt bygga 
upp en kunskap hos de deltagande aktörerna.

Processen
Projektet genomfördes som en konceptstudie i 
projekteringen av två byggnader på 22 våningar 
i bland annat pelar-balkstomme i limträ eller i 
KL-trä. Utgångspunkten var: vad måste man tänka 
på när man bygger och kan vi projektera detta 
i teorin. Genom att genomföra en praktisk pro-
jektering fick man en kunskapsöverföring mellan 
samtliga aktörer, vilket projektledaren Marie  
Johansson på RISE ser som den största vinningen. 

Tips: Du kan läsa mer om  
träbyggnation på www.vaxjo.se
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- Eftersom de svenska brandkraven ändras efter 
8 våningar och sedan igen efter 16 våningar var 
den expertkunskap som brandkonsulterna gav 
om metoder för att kontrollera brandskyddet 
otroligt viktig. Men även kraven för svängningar 
på de översta våningsplan för en hög byggnad 
var en utmaning. Vi märkte bland annat att 
man behövde mycket mer stabiliserande väggar 
än vi tidigare trott, berättar Marie Johansson.

I projektet har man även gjort mätningar på ett 
fackverk som producerats för ett 7-våningshus 
samt gjort brandförsök på belastade träförband 
för att hitta lösningar som kan klara brand. 

Resultat
Projektet visade att det går att bygga högt i trä 
men det finns två stora utmaningar som man 
behöver ännu mer kunskaper inom. Dels hur man 
får vindstabilitet i höga trähus, dels hur mycket 
brandskydd man måste ha samt metoder för att 
kontrollräkna enligt de krav som finns. 

- Vi kom fram till att det är svårt tekniskt att bygga 
22 våningar. 18 våningar klarar vi men därefter 
börjar det bli svårare och det behöver vi utveckla 
mer. Vid högre än 18 våningar behöver man bland 
annat mer tyngd så som grus och betong för att det 
inte ska svaja för mycket, berättar Marie Johansson. 
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White arkitekter, CF Möller, Bjerking, BTB, 
HSB, Briab, Brandskyddslaget, VKAB

Projektledare: Marie Johansson, RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut efter en 
sammanslagning av SP, Innventia, Swedish-
ICT och Swerea med uppdrag att stärka 
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

Kunskap & Innovation = växjö

- Brandförsöken visade att det går att ta fram 
tekniska lösningar som kan klara brand under 
nästan 2 timmar. I ett trähus vill man dock se 
så mycket trä som möjligt invändigt, så vi vägde 
hela tiden hur mycket gips man egentligen behöver, 
säger Marie Johansson. 

Under projektets gång följde man noggrant hur 
andra delar av världen projekterar högre hus och 
man tog fram nya beräkningsmodeller för defor-
mationer (vertikalt och horisontellt) samt beräk-
ningar för de dynamiska egenskaperna (hållfast-
het, styvhet, massa och dämpning) hos högre hus. 
Undersökningarna genomfördes som laboratorie- 
och fullskaleförsök på byggnadsdelar tillverkade 
med byggsystem motsvarande de man använder i 
höga byggnader i trä.

Projektet visar att det går att bygga brandsäkert i 
trä men man måste tänka igenom lösningarna för 
att skydda mot alla scenarier och träet ska helst 
blandas med andra byggmaterial för att stå emot 
brand bättre. Resultaten från projektet kommer 
att sammanfattas i en Best Practice Guide för hur 
man konstruerar höga hus i trä.

Det främsta som projektmedlemmarna tar med 
sig är den nya kunskapen. Projektet, som idag är 
avslutat, har fått nationell och internationell upp-
märksamhet och forskningsstudien har nu gett 
avstamp till ny forskning. Bland annat har frågan 
om hur mycket byggnaderna svajar egentligen 
och brandskydd nu tagits vidare i internationella 
projekt. 

- Styrkan i projektet har varit att vi arbetat till-
sammans – företag, RISE och Linnéuniversitetet. 
Eftersom vi jobbade med praktisk projektering 
där bland annat arkitekter ritade och experter 
kom med sin kunskap inom konstruktion och 
brandskydd fick vi en ständig kunskapsöver-
föring och utbytte erfarenheter. Vi på RISE och 
Linnéuniversitetet fanns med för att stötta upp 
med kunskap och forskningsresultat där det sak-
nades, berättar Marie Johansson, projektledare 
från RISE. 


