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Undersökningar på platser där man haft jordbävningar visar att trähus ofta klarat sig bra. Trähusen har 
fl era fördelar, genom att trämaterialet är lätt i förhållande till sin styrka och har hög hållfasthet vid kort-
tidslast. Trähus består också ofta av många konstruktionsdelar som är hopsatta med skruv- eller spikför-
band, vilket gör byggnaderna fl exibla och energiabsorberande. Trähus passar därför bra i jordbävnings-
drabbade regioner.

Trähus för jordbävningsområden

Jordbävningar 
Jordbävningar och jordskalv, så kallad 
seismisk aktivitet, beror på naturliga rö-
relser i jordskorpan. Jordskalv förekom-
mer varje dag över hela världen, men 
bara några få är så stora att de orsakar 
skador på byggnader. 

Jordytan är uppdelad i fl era olika 
sektioner, så kallade kontinentalplattor.  
Jordbävningsdrabbade områden ligger 
vid skarvarna mellan jordskorpans plat-
tor. Jordbävningarna beror på att det 
byggs upp spänningar mellan kontinen-
talplattorna när de rör sig i förhållande 
till varandra. När jordskorpan sedan inte 
längre klarar av spänningarna uppstår en 
plötslig förskjutning vid en förkastning. 
Rörelsen frigör energi som fortplantar 
sig som energivågor genom berggrunden 
och orsakar de skakningar som känns 
vid en jordbävning. I sådana regioner 
bör därför byggnader dimensioneras för 
att klara vissa laster som uppkommer vid 
rörelserna hos markytan. 

Rörelser i jordskorpan ger jordbävning.

Allt material i vågens utbredningsväg 
kommer i rörelse, men hur stor rörelsen 
blir i en viss punkt beror på avståndet till 
jordbävningens centrum,  hur stor energi 
som frigörs och markens beskaffenhet. 
Följdeffekter av en jordbävning kan vara 
sprickor i markytan, jordskred, samt tsu-
namis.

Jordbävningars storlek mäts med seis-
mografer, som registrerar markens rörel-
ser och ger ett mått på jordbävningens 

storlek. Richterskalan anger storleken 
för vågornas amplitud med en logarit-
misk skala. En ökning med 1 på skalan 
innebär 10 gånger större amplitud för 
vågorna. Jordbävningar med värdet 2 
på Richterskalan känns i regel inte av 
människor och kan bara mätas regionalt. 
Värden större än 4,5 kan registreras på 
seismografer över hela världen. Stora 
jordbävningar på minst 8 inträffar cirka 
en gång per år.

Effekterna av en jordbävning på en 
viss ort beror på fl era faktorer, framfö-
rallt på jordbävningens typ, läge och 
djup. Geologin och den lokala marken 
har betydelse för vågornas väg och på-
verkar lasternas storlek och varaktighet.      

Ett kvalitativt mått på vad som händer 
vid en jordbävning på en viss ort kallas 
jordbävningens intensitet. Den baseras 
på hur människor, djur, byggnader och 
mark har påverkats vid tidigare jordbäv-
ningar. Det fi nns olika skalor för inten-
siteten, och den anges med en romersk 
siffra, vanligen I-XII.

Jordbävningens påverkan på en ort 
kan också mätas som acceleration. Den 
anges som andel av gravitationskonstan-
ten g, t ex 0,3 g. Seismiska kartor med 
intensiteter eller accelerationer för olika 
regioner utgör grunden för dimensione-
ring av byggnader.

Världskarta med angiven risk för seismisk aktivitet (mörkrött störst risk), från         
GSHAP http://www.seismo.ethz.ch/gshap.

Jordbävningslast
Vid dimensionering ska jordbävningens 
rörelser översättas till krafter som på-
verkar byggnaden. Byggnader ska klara 
att föra ned de horisontella lasterna till 
grunden. Väggar och pelare, samt infäst-
ningar är oftast de mest kritiska delarna 
för kraftöverföringen.

Jordbävningar ger markrörelser ho-
risontellt och vertikalt. Lasten som en 
byggnad utsätts för beror på fl era fak-
torer utöver markrörelser, bl a geologin, 
byggnadens utformning i plan och höjd, 
dess svängningsegenskaper och massa 
samt förmåga att deformeras och uppta 
energi. 

Byggnadens storlek och styvhet in-
verkar på beteendet vid jordbävningar. 
Det krävs en viss styvhet för att minska 
deformationerna från olika laster. Stor 
styvhet ger å andra sidan högre egen-
frekvens, vilket medför ökad last från 
jordbävningar eftersom en stor del av 

Byggnad vid markrörelser åt olika håll.



Fördelar med trähus
Stor massa hos byggnaden ger stora ac-
celerationskrafter. Lätta konstruktioner 
som trähus utsätts för mindre krafter och 
det blir enklare att dimensionera husen 
så att de klarar jordbävningar.

Trä har hög hållfasthet vid kortvarig 
last, t ex jordbävningslast. Lastriktning-
en har betydelse. Trä är duktilt vid tryck 
tvärs fi brerna, men även längs fi brerna. 
Vid dragning har trä däremot sprött, 

Utformning av trähus för 
jordbävning        
De horisontella krafterna från tak och 
bjälklag ska via väggarna förankras till 
grunden. De mest kritiska detaljerna för 
trähus är därför förankring till grunden, 
hållfasthet och duktilitet för väggar, tak 
och bjälklag, samt sammanfogning av 
alla delar. Jordbävningsskador på hus 
med träregelstommar har framförallt be-
rott på att den första våningen har haft 
stora öppningar för fönster, dörrar eller 
garageportar och därigenom blivit för 
fl exibel, samt på dålig förankring till 
fundamenten. Ofta behövs extra bultar 
eller förankringar för att ansluta huset 
till grunden så att det inte stjälper eller 
glider. 

Vid undersökningar av trähus vid tidi-
gare jordbävningar har man sett att hu-
sen ofta kan klara jordbävningar upp till 
0,6 g utan risk för personers liv. För att 
uppnå detta krävs bra konstruktion, rätt 
utförande och erforderligt underhåll av 
byggnaden.

Egensvängningarnas period för trähus 
har uppmätts till 0,1-0,8 s, vilket visar att 
största risken för resonans fi nns vid med-
elfast till fast mark. Med tiden kan dock 
trähus förlora en del styvhet vid förban-
den så att perioden ökar, speciellt om de 
utsätts för fl era jordskalv, vilket ökar ris-
ken vid tjocka, mjuka jordlager. 

Stadig grund med kraftiga skruvar för 
infästning av huset.

jordbävningsenergin har hög frekvens, 
särskilt nära centrum. Det kräver i sin 
tur större horisontell hållfasthet och duk-
tilitet (seghet) för att förhindra kollaps. 
Detsamma gäller för olika bärverksdelar, 
där styvare delar ska dimensioneras för 
större krafter än fl exibla delar.         

Byggnader dimensioneras ofta för att 
klara stora vertikala laster, t ex egen-
tyngd, nyttig last och snölast. Därför är 
det i regel de horisontella krafterna från 
jordbävningar som utgör störst risk och 
som man dimensionerar för. 

Om byggnaden är osymmetrisk ger ac-
celerationskraften även ett moment som 
vill vrida den. Höga, långa eller utbredda 
byggnader får också ofta stora krafter. 
Byggnader bör inte ha diskontinuiteter 
som försvårar kraftöverföringen mellan 
olika våningar.

plötsligt brott, vilket bör undvikas för 
jordbävningslast.

Många hus med träregelstomme fi nns 
i Nordamerika och andra områden med 
jordbävningar. De klarar sig ofta bra 
vid jordbävningar, eftersom de är lätta, 
starka och absorberar mycket energi. De 
har också ofta enkla, regelbundna plan-
lösningar och bra sidostabilitet. Träre-
gelsystem är naturligt mer duktila än be-
tongkonstruktioner och murverk, vilket 
betyder att de kan deformeras mer innan 
de går sönder. De många spikförbanden 
har betydelse för duktiliteten.

Byggnader med möjlighet till fl era, al-
ternativa lastvägar ger extra säkerhet vid 
jordbävning, vilket gör träregelstommar 
fördelaktiga eftersom de är sammansatta 
av många delar. Väggskivorna ska ha 
tillräcklig hållfasthet vad gäller spikning 
och hållfasthet hos reglar och anslut-
ningar. 

Statyn har rasat ihop under jordbävningen, men den traditionella träbyggnaden står 
kvar.

Förband
Vid jordbävningsdimensionering är utfö-
randet av detaljerna viktigt, speciellt för 
träkonstruktioner där den mesta energin 
avgår vid förbanden. 

Noggrann dimensionering och detalj-
ritning, samt ordentliga kontroller av 
förband i lastens väg ned till grunden 
är viktigt för att undvika svaga länkar i 
konstruktioner. 

Vid utformning av förband är det vik-
tigt att tänka på att:
– förbandet ska vara mer duktilt (segare) 

än träet,
– fästdon av mjukt stål är fördelaktiga,
– slanka dymlingar får fl er plastiska le-

der,
– stor utdragshållfasthet ger mindre risk 

för sprödbrott, och mindre känslighet 
för cyklisk last,

– förband ska inte ge dragspänningar 
tvärs fi brerna, vilket ger spröda brott,

– fuktkvotsändringar och krympning 
påverkar förbandet,



– utmattning ska kontrolleras för plåtar 
i infästningar,

– lastens frekvens kan påverka förban-
dets egenskaper,

– eventuellt förstärka med material t ex 
plywood tvärs fi brerna.

Spikar
Spikar med slankhet större än 8 och som 
är belastade med tvärkraft ger tillräckligt 
duktila förband, så att stora deforma-
tioner kan klaras utan att brott uppstår.  
Spikförbandets egenskaper beror på fl era 
faktorer, bl a trädensitet, spiklängd, spik-
hållfasthet och centrumavstånd. Spikar 
passar bra för träregelkonstruktioner.

Under cyklisk last kommer spikför-
band att bli mindre fasta, på grund av att 
spikarna böjs och träfi brer går sönder. 
Man får emellertid stora deformationer 
innan brott erhålls, även om utdrags-     
effekter kan uppkomma. Skaftets längd 
bör ökas om man misstänker risk för ut-
dragning. 

Dymlingar
Dymlingar ger bra duktilitet vid cyklisk 
last, speciellt om de görs slanka och pla-
ceras med relativt stort centrumavstånd. 
Dymlingar kan kombineras med invän-
diga plåtar. Även förband med fl era in-
slitsade plåtar kan bli effektiva för gröv-
re limträdelar om dymlingar och plåtar 
utförs rätt.

Skruvar
Skruvar och bultar ska inte ha för stora 
håltoleranser. Det kan ge ojämn last-
fördelning och orsaka sprickor i träet. 
Noggrann tillverkning krävs därför för 
jordbävningsområden. Skruvar med dia-

meter större än 16 mm bör kombineras 
med tandbrickor.

Vid större träramar förekommer van-
ligtvis skruvförband. Skruvens böjning 
och krossning av träfi brer påverkar för-
bandets funktion. Materialegenskaper-
na för trä och skruv, samt ändavstånd, 
kantavstånd och centrumavstånd har 
betydelse. Skruvförbandets slankhet ska 
helst vara litet. Vid slankhet mindre än 7 
erhålls höga spänningar i trävirket, vilket 
ger plötsliga brott i träet. Med en slankhet 
över 10 kan mer trä krossas innan brott, 
och mer energi kan därmed absorberas

Träet deformeras vid spiken.

Utdragseffekt för spiken.

Byggsystem
Träregelsystem, där väggar och bjälklag 
består av träreglar med spikade skivor, 
används vanligen till trähus. Det fi nns 
mycket erfarenhet av att de klarar sig bra 
vid jordbävningar. Därför godtas t ex i 
Japan enklare dimensioneringsberäk-
ningar för träregelsystem upp till tre vå-
ningar. Byggsystemet ger lätta och duk-
tila byggnader som är enkla att bygga 
och där vägg- och golvelement även kan 
förtillverkas. 

För jordbävningslaster är spikningen 
av skivorna viktig för att väggarna ska 
klara de skjuvkrafter som de utsätts för. 
Förankringen av reglarna till grunden 
och mellan olika våningar är också av-
görande för att klara jordbävningslaster.

Massivträsystem som byggs med 
korslimmade skivor är nytt byggsystem 
i Europa som det inte fi nns så mycket er-
farenhet av när det gäller jordbävningar. 
Systemet är i regel styvare och har mind-
re energiabsorbtion och duktilitet än 
traditionella träregelsystem. Systemets 
duktilitet och energiupptag fi nns vid 
infästningarna mellan skivorna och till 
grunden.  De utförs med stålvinklar och 
stålplåtar som spikas eller skruvas till 
skivorna. Förbanden blir koncentrerade 
till vissa zoner och vid sidan av öppning-
ar, och dimensioneringen av dem har stor 
betydelse för att klara jordbävningar.

Vid ramsystem och pelar-balk-system 
används förutom skivor ofta strävor, 
dragstag och fackverk i väggar och tak 
för stabilisering i sidled. Infästningarna 
av dessa till stommen och till grunden 
blir då viktiga. Dragkrafter tvärs fi brerna 
ska undvikas och förbanden ska också 
vara tillräckligt duktila med erforderliga 
centrumavstånd och avstånd till kanten. 
Pelar-balk-system kan utformas med 
stålförband, som dimensioneras så att 
vissa delar deformeras och utnyttjas för 

att ta upp energi vid en jordbävning. De-
formerade delar kan sedan enkelt bytas 
ut efter jordbävningen. Ett exempel är ett 
system från Sumitomo Forestry i Japan 
som visas i fi guren.

Exempel på förband för japanskt pelar-
balk-system.

Dimensionering 
Det viktigaste är att dimensionera en 
byggnad så att den kan absorbera stora 
mängder energi för att påverkan av jord-
bävningskrafter ska minska, men samti-
digt ha tillräcklig styvhet. Det krävs där-
för en balans mellan styvhet, hållfasthet 
och duktilitet. 

Rörelser som varar under lång tid ger 
oftast de svåraste skadorna. Krafterna 
beror på markens acceleration, byggna-
dens tyngd, egenfrekvenser och energi-
absorption. Styva byggnader med skiv-
väggar eller krysstagningar, samt små 
byggnader får större krafter. Höga, veka 
byggnader kan få komplicerade rörelser 
i olika riktningar på olika höjder, vilket 
ger mer komplicerade beräkningar.

Med kännedom om en byggnads mas-
sa och styvhet kan dess svängningsegen-
skaper beräknas. Två stora förenklingar 
görs i de fl esta byggnormer:
– ekvivalent statisk beräkning för regel-

bundna byggnader,
– elastisk analys med reducering av las-

ten med hänsyn till duktiliteten.
Normerna utgår från en beräkning av 

en total skjuvkraft som ska föras ned till 
grunden. Kraften motsvarar den accele-
rationskraft som påverkar byggnadens 
tyngdpunkt.

Alltför duktil byggnad kan ge allvarli-
ga sprickor och permanenta deformatio-



ner, sidoförskjutningen för ett vånings-
plan i förhållande till våningshöjden bör 
därför begränsas.

Dimensionering av de olika elementen 
i byggnaden är viktig, men även detaljut-
formningen har betydelse, så att byggna-
den binds ihop och inte kan falla isär. En 
jordbävningssäker byggnad ska ha enkel 
konstruktion och vara likformig, sym-
metrisk och ha fl era möjliga lastvägar. 
Den ska ha hållfasthet och styvhet i fl era 
riktningar, vridstyvhet, avsträvningar 
och kraftiga fundament.

Huset står 
kvar, men 
har defor-
merats av 
jordbäv-
ningen.

Kraftfördelning vid dimensionering.

Eurokod 8
I den europeiska byggnormen Eurokod 8 
fi nns regler för utformning och dimen-
sionering av byggnader för jordbäv-
ningslast. Den seismiska påverkan be-
skrivs med horisontell acceleration vid 
markytan.

Jordbävningens storlek beaktas genom 
att två typer används, typ 1 motsvarar 
stora jordbävningar och typ 2 mindre 
jordbävningar. Zoner för olika värden på 
acceleration för typ 1 och typ 2 bestäms 
av varje land. Den dimensionerande kraf-
ten bestäms sedan av olika parametrar 
som tar hänsyn till orten, markförhållan-

dena, typ av byggnad och dess förmåga 
att ta upp energi.

Normen innehåller anvisningar för 
konstruktioner av olika material, och det 
ingår ett speciellt kapitel för träkonstruk-
tioner. Där fi nns krav på byggnad, detal-
jer och material för olika parametrar och 
beräkningsregler. 

Eurokod 8 tillåter reducering av jord-
bävningslasten för duktila konstruktio-
ner, t ex trähus. Beräkning av jordbäv-
ningslast kan sammanfattas i följande 
steg:
– markförhållanden bestäms (klass 

– markacceleration bestäms enligt

– byggnadens svängningsperiod 

– lastreduktionsfaktor (q = 1,5-5) 

– designspektrum beräknas utifrån 
svängningsegenskaper,

– byggnadens massa beräknas,
– skjuvkraften beräknas och fördelas till 

våningarna.
Konstruktionens olika element och 

förband dimensioneras sedan på vanligt 
sätt enligt Eurokod 5 för träkonstruktio-
ner. 

I Sverige fi nns inga krav på att bygg-
nader ska dimensioneras för jordbäv-
ningslast. Det beror på att jordskalven i 
Sverige är så små att övriga laster som 
man normalt dimensionerar för räcker 
för att klara dessa. Någon nationell zon-
indelning för jordbävningslast fi nns där-
för inte. 

Hustillverkare som vill exportera till 
länder där man ska ta hänsyn till jord-
bävning, ska följa respektive lands zon-
indelning och nationella regler och an-
visningar. 

Sprickor i fasaden vid fönster och dör-
rar.

Taket har ramlat av.

Första affärsvåningen med stora föns-
teröppningar har kollapsat.

Huset har stjälpt.

Hela husets väggar har rasat samman.

Exempel på skador vid jordbävning, 
Niigata Chuetsu i Japan, 2004

A-C),

landets norm,

beräknas,

bestäms utifrån byggnadstyp,
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