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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete ämnar belysa dimensioneringsgången av en HSQ-balk i stålkvalité S355 
i kombination med KL-trä. Tre olika HSQ-balkar har kontrollerats mot en bestämd 
konstruktion gällande spännvidder för KL-träskivan och HSQ-balken. Byggnadshistoriskt 
har HSQ-balkens huvudsakliga syfte fungerat som upplag för prefabricerade betongelement 
som därefter gjutits ihop till en samverkanskonstruktion (Stålbyggnadsinstitutet, 2004).  
Balken är relativt oprövad i kombination med KL-trä och med anledning av detta bestämde 
författaren i samarbete med Martinsons att en undersökning av kombinationen HSQ och KL-
trä vore intressant med fokusering på HSQ-balken.  
 
Efter slutförda beräkningar dras följande slutsatser gällande HSQ. 
 

 Vridstyv balk 

 Nedböjningen blir nästan uteslutande den dimensionerande parametern 

 Två olika balkar med samma tvärsnittsarea men olika höjd visade i denna rapport att 
en högre balk gav bättre kapacitet och lägre nedböjning. En högre balk kan dock leda 
till ett tjockare bjälklag.  

 
  
     

 
Figur 2. HSQ-balk (Kynningsrud, -) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1. KL-trä med korslagda lager av 
granvirke som sen limmas ihop 
(Martinsons, 2014). 



Abstract 
 
In these Master's thesis the dimensioning process of a HSQ beam is examined, steel quality 
S355, in combination with Cross-laminated timber (CLT). Three different HSQ beams have 
been used for a determined construction regarding the beam spans of the CLT and the HSQ 
beam. In the history of construction building the purpose of the HSQ beam has primarily 
been to function with prefabricated concrete elements. Thereafter the elements are set in 
concrete in order to create an integrated construction-mechanism (Stålbyggnadsinstitutet, 
2004). The combination of CLT and the HSQ beam has not been widely used in 
constructions. For that reason the author of these thesis - together with Martinsons decided 
to examine the combination of HSQ and CLT with focus on the HSQ beam. 

 
After completed calculation some conclusions for HSQ-beam could be drawn: 

 Torsion stiff beam 

 Deflection nearly becomes the excluded dimensioning parameter 

 The study of two different beams with the same cross sectional area but different 

height, show that a higher beam has more capacity and less deflection. However, a 

higher beam could lead to a thicker floor 
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1. Inledning 
 
I denna rapport beaktas HSQ-balken i kombination med Martinsons produkt KL-träskivan. 
Träskivan är en massiv träskiva av hyvlat granvirke som sen limmas ihop i korslagda lager för 
att maximera formstabiliteten. Skivan klarar en spännvidd på upp till 7 meter och kan 
jämföras med de prefabricerade betongbjälklagen (Martinsons, 2014).  
 
Hedlunds Svetsade Q-balk, HSQ-balken, eller som de flesta kallar den - hattbalken används 
flitigt inom byggindustrin. Vanligtvis kombineras hattbalken med betong 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2004). 
 
Vid en jämförelse av de två konstruktionerna blir den tydligaste skillnaden hur de olika 
konstruktionerna samverkar. I den traditionella lösningen med HSQ-balk och prefabricerade 
håldäckbjälklag i betong läggs elementen upp på HSQ-balkens flänsar på samma sätt som 
KL-skivan läggs upp. Eftersom konstruktionen därefter gjuts ihop med betong på ovansidan 
innebär detta att betongplattan används för att ta tryckspänning och HSQ-balken för att ta 
dragspänning. På så sätt erhålls en konstruktion med större bärförmåga och styvhet 
(Stålbyggnadsinstitutet, 2004). 
 
Vid användning av KL-skivan och HSQ-balk så får man inte samma samverkan som vid 
betong-HSQ, i.a.f. inte med de infästningar som påträffats vid de projekt som analyserats. 
 
KL-skivorna blir fritt upplagda på hattbalken vilket innebär att lasterna kan omvandlas till en 
jämnt utbredd last på en fritt upplagd hattbalk som visas i Figur 1-1. KL-skivornas 
standardbredd är 1200 mm så måtten på den beräkningsgrundande konstruktionen har 
anpassats för skivornas bredd och maximala spännvidd (Martinsons, 2014).  
 

 

 
 
 
Figur 1-1. Illustration av den jämnt utbredda lasten som vilar på balkens flänsar. 

 
Hattbalkens infästning till pelaren antas vara vridstyv. Då detta projekt fokuserar på 
kombinationen KL-träskiva och HSQ-balk kommer de laster som beaktas vara givna laster 
vid givna spännvidder som KL-skivan maximalt klarar av. Detta är data från Martinsons 
produktkatalog gällande KL-skivan (Martinsons, 2014). Kontrollen av HSQ-balken skall 
beräknas med Eurokod och resultaten från gjorda beräkningar kommer att redovisas i bilaga. 
 



2 

2. Bakgrund 
 
För att nå en bredare marknad vill företaget undersöka möjligheten att använda en HSQ-balk 
i kombination med KL-skivan. Skivan finns i olika dimensioner och klarar således olika laster 
och spännvidder. I denna undersökning används Martinsons 221 mm tjocka KL-skiva med fri 
spännvidd på 6 m och ska tillsammans med HSQ-balken bilda ett bjälklag med spännvidden 
12 m. Den last som använts är nyttig last för ett kontor. 
  
Med data från Martinsons, gällande KL-träskivans hållfasthet och egentyngd (Martinsons, 
2014) skall en HSQ-balk i S355 kontrolleras med stöd av gällande dimensioneringsregler 
med Eurokod. Bjälklaget utgör golvet på våning två. 

3. Syfte 
 

 Skapa en tydlig dimensioneringsgång av HSQ-balk vid kombination med KL-träskiva. 

 Undersöka effekten av vridande momentet vid belastning av nyttig last enbart på ena 
flänsen. 

 

4. Mål 
 
Att denna rapport ska kunna fungera som ett hjälpande verktyg vid dimensionering av HSQ-
balk i kombination med KL-trä. 

 

5. Avgränsningar 
 

Denna rapport syftar enbart på att redovisa en tydlig beräkningsgång för att dimensionera 
HSQ-balken. Upplag där inte HSQ-balken angränsar antas tillräckliga. HSQ-balken antas 
vara fritt upplagd men stagad från att vrida sig i pelarupplagen. Svetsarna som har ett a-mått 
på 4 mm kommer inte att kontrolleras utan förutsätts tillräckliga.     
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6. Egentyngder och förutsättningar 
 
Martinsons skiva med en höjd på 221 mm och bredd på 1200 mm kommer att användas om 6 
st skivor i bredd på var sida om HSQ-balken. En illustration av den beräkningsgrundande 
konstruktionen visas i Figur 6-1. Eftersom denna rapport enbart har som syfte att utreda 
HSQ-balken i kombination med KL-träskivan kommer antaganden om bärförmåga för 
bärverk och infästningar där inte HSQ-balken angränsar att antas tillräckliga. Även upplaget 
för HSQ-balken antas fritt upplagd och vridningsförhindrad vid stöd.   
 
 
 

 
Figur 6-1. Bärande väggar som KL-skivorna vilar på. I mitten står två pelare som håller upp HSQ-balken där KL-skivorna 
vilar på varsin fläns. Mått anges i mm. 

 

KL-skiva 221mm: 88,4 𝑘𝑔/𝑚2, i beräkningar 0,9 𝑘𝑁/𝑚2 
 
HSQ-balk: 7850 𝑘𝑔/𝑚3, i beräkningar 1,5 𝑘𝑁/𝑚  
   
Nyttig last: För kontor 3,0 𝑘𝑁/𝑚2(reduktion används vid A>20𝑚2) 
 
Säkerhetsklass: 3 
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Tre olika HSQ-balkar i stålkvalité S355 har kontrollerats mot de dimensionerande lasterna  
med måtten enligt Tabell 6-1 med förklaring i Figur 6-2. Balk A som även fungerade som 
grund för denna rapport presenteras med utförliga beräkningar som återfinns i Bilaga 
De två övriga balkarna presenteras endast med de resultat som beskrevs i teorin då en 
presentation av beräkningar enbart inneburit repetition.  
 
 

Tabell 6-1. HSQ-balkars tvärsnittsmått och areor för fläns och liv. 

Balk A Balk B Balk C 

 

 Mått(mm) Area(mm2) Mått(mm) Area(mm2) Mått(mm) Area(mm2) 
𝑏𝑓1 200  200  200  

𝑡𝑓1 20  30  20  

𝐴𝑓1  4000  6000  4000 

ℎ𝑤1,2 240  240  320  

𝑡𝑤1,2 5  5  10  

𝐴𝑤1,2  1200  1200  3200 

𝑏𝑓2 400  400  400  

𝑡𝑓2 10  15  10  

𝐴𝑓2  4000  6000  4000 

a-mått 4  4  4  

 
 

 
Figur 6-2. HSQ-balkens tvärsnitt med förklaring av tabell 6-1. 
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HSQ-balk A:s dimension har tagits fram utifrån följande kriterier: 
 

 Höjden på livet bestämd för att få en balk som är något högre än KL-skivan, livets 
tjocklek valdes till 5 mm  

 Flänsens fria del som fungerar som upplag för KL-träskivan uppskattades till 100 mm  

 Flänsens tjocklek valdes till 10 mm 

 Övre flänsens bredd styrs av livens placering och tjockleken på övre flänsen anpassas 
så att arean av undre fläns är lika stor som arean av övre fläns. 

 
 
Både balk B och balk C fick en större, identisk tvärsnittsarea men med den skillnaden att 
arean på balk B ökades på flänsarna medan balk C:s ökning gjordes på livet. Detta för att 
kunna dra någon slutsats av ökningar på olika delar av HSQ-balken mot varandra.  
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7. Teori 
 
Detta kapitel ämnar belysa dimensioneringsgången gällande HSQ-balk i stålkvalité S355 i 
kombination med KL-trä som bärande bjälklag. HSQ-balken skall kontrolleras efter gällande 
regler och föreskrifter såsom Eurokod och Boverket. 
 
Momentkapacitet - 𝑀𝑅𝑑 och tvärkraftskapacitet - 𝑉𝑅𝑑 kommer att jämföras med de 
dimensionerade värdena och kontrolleras i brottgränstillstånd.  
Maximal nedböjning - 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 kommer att kontrolleras i bruksgränstillstånd och jämföras mot 
praxis för nedböjning av bjälklag (trä, 2014). Hänsyn tas även till rotation i balken vid enbart 
nyttig last på ena sidan.  
  
 

7.1. Lastnedräkning 
 
Ett första steg blir att bestämma de dimensionerande laster som bärverket ska dimensioneras 
för. 
 
   
Brottgränstillstånd                      (1)
    
 

𝑞𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 𝛾𝑑1,2𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑1,5𝑄𝑘,1 

  
 𝛾𝑑 Säkerhetsfaktor beroende på säkerhetsklass, se tabell 6-1 
 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝   Egenvikt som ska bäras upp av den gällande bärverksdelen 

 𝑄𝑘,1  Huvudlast 

 
 
Bruksgränstillstånd         (2) 
 

𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠 = 1,0𝐺𝑘,𝑗 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 

 
 𝜓1,1  Reduktions faktor för nyttig last i bruksgränstillstånd, i detta fall 0,7 

(Isaksson & Mårtensson, 2010) 
 

 
Nyttig last kan reduceras med en faktor ⍺𝐴 = (5/7)𝜓0 + (𝐴0/𝐴) ≤ 1,0      (3) 
 
 𝐴0  10 
 𝐴  Arean för den golvyta som den aktuella bärverksdelen bär upp 
 𝜓0  Reduktions faktor för nyttig last 

(Swedish, SS-EN 1991-1-1, 2011) 
 
 
Tabell 7-1. De tre olika säkerhetsklasserna med konsekvens och 𝜸-värde (Isaksson & Mårtensson, 2010) 

SÄKERHETSKLASS Konsekvens av brott 𝛾 
3 (hög) Stor risk för allvarliga personskador 1,0 

2 (normal) Någon risk för allvarliga personskador 0,91 
1 (låg) Liten risk för allvarliga personskador 0,83 
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7.2. Tvärsnittsklass 
 
Efter lastnedräkningen blir nästa steg i beräkningsgången att bestämma vilken 
tvärsnittsklass som balken befinner sig i. 
 
SS-EN 1993-1-1 definierar fyra tvärsnittsklasser med följande definitioner. 
 

1 Tvärsnittet uppnår plastisk momentkapacitet och tillåter dessutom rotation i flytleder 
så att flytledsmetod kan användas vid bärverksanalys. Buckling behöver inte beaktas i 
TK 1. 

2 Tvärsnittet uppnår plastisk momentkapacitet men har inte tillräcklig 
rotationskapacitet för användning av flytledsmetod. 

3 Tvärsnittet uppnår minst elastisk momentbärförmåga. 
4 Tvärsnittet uppnår inte elastisk momentbärförmåga på grund av lokal buckling. 

 
Därefter används tabell 5-2 i SS-EN:s gränsvärden för att bestämma tvärsnittsklass för 
aktuell balk. Det som bestämmer HSQ-balkens tvärsnittsklass är livets höjd i förhållande till 
dess tjocklek samt undre flänsens fria utstickande bredd i förhållande till dess tjocklek. 
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7.3. Böjning   𝑴𝑬𝒅 ≤ 𝑴𝑹𝒅 

     

När tvärsnittsklassen är bestämd kan balkens momentkapacitet, 𝑀𝑅𝑑, beräknas. Eftersom det 
inte föreligger någon vippningsrisk för HSQ-balkar så behöver inte momentkapaciteten 
reduceras för vippning  (Höglund, 2006). Böjmotståndet beräknas antingen plastiskt (𝑊𝑝𝑙) 

eller elastiskt (𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛) beroende på vilken tvärsnittsklass som balken befinner sig i. De olika 

tvärsnittsklassernas momentkapacitet bestäms av. 
 
För TK1 och TK2 (plastiskt)    (4) 

- 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙𝑓𝑦/𝛾𝑀0 

 
För TK3 (elastiskt)     (5) 

- 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦/𝛾𝑀0 

 
För TK4 (med hänsyn till lokal buckling)   (6) 

- 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑂,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦/𝛾𝑀0 

 
 
𝑊𝑝𝑙 och 𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 Bruttotvärsnittets plastiska respektive elastiska böjmotstånd för 

den fiber som har störst elastisk spänning.  𝑊𝑝𝑙 = 𝑍  

 
𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 Effektivt böjmotstånd för den fiber som har störst elastisk 

spänning med hänsyn till lokal buckling (SS-EN-1993-1-5, 5.2.2)  
 
𝛾𝑀0 𝛾𝑀0 = 1.0 för stål.  

(Isaksson & Mårtensson, 2010) 
 
 
𝑇𝑃𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = 𝛴𝐴𝑖𝑍𝑖/𝐴    (7)   

     
Används vid beräkningen av 𝑊𝑝𝑙. Denna punkt ligger i det neutrala lagret och bygger på att 

lika stor area av tvärsnittet som blir tryckt vid böjning blir också dragen.  
 
 
 

7.4. Tvärkraft   𝑽𝑬𝒅 ≤ 𝑽𝑹𝒅 

   

 Efter momentet beräknas tvärkraftskapaciteten, 𝑉𝑅𝑑. Den del av balken som skjuvas vid 

tvärkraft är livet. Det är således livets area som bestämmer balkens tvärkraftskapacitet.  
 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  𝐴𝑣𝑓𝑦/𝛾𝑀0√3     (8) 

 
Skjuvarean 𝐴𝑣 bestäms för HSQ av ekvation d). 
  
d) Svetsade I-, H-, U- och lådtvärsnitt, last parallell med flänsarna. 
  
𝐴𝑣 = 𝜂∑(ℎ𝑤𝑡𝑤)  𝜂=1,2 för S355  (9) 
 
(Swedish, SS-EN 1993-1-1:2005, 2008)    
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7.5. Nedböjning 
 
Av de dimensionerande lasterna deformeras balken. Deformationen skapar en nedböjning 
som måste beaktas då en för stor nedböjning leder till obehag för brukaren. I denna rapport 
ställs kravet 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 ≤ 𝐿/300 som även är en rekommendation från Boverket gällande bjälklag. 

   
 
 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 = 5𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝐿4/384𝐸𝐼 Gäller för fritt upplagd balk med jämnt utbredd last.   (10) 
 
(Johannesson & Vretblad, 2011) 
 
 
För att beräkna tröghetsarean behövs den elastiska tyngdpunkten som ligger i HSQ-balkens 
tyngdpunkt. 
 

 𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = (𝐴𝑓1 ∗ (𝑡𝑓2 + ℎ𝑤 +
𝑡𝑓1

2
) + 2 (𝐴𝑤 ∗ (𝑡𝑓2 +

ℎ𝑤

2
)) + 𝐴𝑓2 ∗ (𝑡𝑓2/2))/𝐴𝑡𝑜𝑡  (11) 

 
 
Därefter beräknas  𝐼𝑡𝑜𝑡  med Steiners sats. 
 

 𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑓1 +  𝐴𝑓1 ∗ 𝑎2 + 𝐼𝑤ö + 𝐴𝑤ö ∗ 𝑏2 + 𝐼𝑤𝑢 + 𝐴𝑤𝑢 ∗ 𝑐2 + 𝐼𝑓2 + 𝐴𝑓2 ∗ 𝑑𝑓2
2   (12) 

 
 
a ,b ,c ,d                   Avstånd mellan delens TP och balkens TP vid elastisk analys, se Figur 7-1 . 
 
(Johannesson & Vretblad, 2011) 
 
 

 
Figur 7-1. Vidare förklaring av ekvation (12). Balken delas upp i fyra delar för att på så sätt kunna bestämma balkens 
tröghetsmoment som benämns som 𝑰𝒕𝒐𝒕. 
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7.6. Vridning vid excentrisk last 
 
När enbart ena HSQ-balkens fläns är belastad med nyttig last och den andra 
flänsen är obelastad bortsett från konstruktionens egentyngd fås en excentricitet och ett 
vridande moment uppstår i balken, 𝑇𝐸𝑑. 
 
 
  𝜏𝐸𝑑     = 𝑇𝐸𝑑/2𝐴ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝐸𝑑/𝑊𝑣      (13) 
  𝐴       = 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 
  ℎ𝑚𝑖𝑛  = 𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 
  𝑊𝑣      = 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡  
 
(Lundh, 1998) 
 
Nästa steg är att reducera balkens tvärkraftskapacitet/𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 på grund av det vridande 

momentet. 
 
 
 

  𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = (1 − (𝜏𝑡,𝐸𝑑/(
𝑓𝑦

√3
)/𝛾𝑀0)) ∗ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑    (14) 

 
 
 
OM  𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑   behövs ingen vidare hänsyn till vridningsmomentet tas. (15) 

 
OM  𝑉𝐸𝑑 > 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑   bör den reducerade bärförmågan för moment sättas till 

bärförmågan för tvärsnittet beräknad med reducerad sträckgräns 
(1 − 𝜌)𝑓𝑦  för skjuvarean där 

 𝜌 = ((
2𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
) − 1)2    (16) 

(Swedish, SS-EN 1993-1-1: 2005, 2008) 
 
 
Vridningsmomentet skapar även en horisontell utböjning som kan vara av vikt vid 
dimensioneringsfasen. Här ses HSQ-balken som ett rektangulärt tvärsnitt och 
flänsarnas bidrag försummas. 
 
 
 𝜃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 = 180/ᴫ ∗ 𝑇𝐸𝑑𝐿/𝐺𝐾𝑣    (17) 

(Johannesson & Vretblad, 2011)     
 
  𝐾 = 4𝐴2/(𝛴(𝑑𝑠/ℎ))     (18) 
  𝐴 = 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 
 𝛴(𝑑𝑠/ℎ) = 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  
(Lundh, 1998) 
 
Därefter fås maximal utböjning i mitten av balken från sin 𝜃 /0,5𝐿. 
 
Om bjälklagskonstruktionen ämnar vara horisontalstabiliserande behöver krafterna 
från vridningsmomentet överföras till KL-skivorna även om det visar sig att  
HSQ-balken klarar vridningsmomentet den utsätts för vid excentrisk last. 
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8. Metod 
 
Efter gjorda litteraturstudier i syfte att skapa en förståelse av vilka beaktande som bör tas vid 
dimensionering samt kontroll av kombinationen, har tidigare nämnd teori använts. För att 
dessa teorier skulle kunna praktiseras bestämdes en passande konstruktion utifrån KL-
träskivans bredd och maximala spännvidd (Martinsons, 2014). Litteratur har hittats hos allt 
ifrån handledare, bibliotek, via tidigare exjobb och googlande. 
 
Alla beräkningar är gjorda för hand vilket skapat en djupare förståelse än om ett 
beräkningsprogram använts, men samtidigt har det varit tidskrävande att skaffa sig den 
förståelsen.  
 
Ämnet lämnar inte så mycket för alternativa sätt att ta sig an dimensioneringen då Eurokod 
mer kan betraktas som lag och praxis vid dimensionering, i alla fall för de ansvariga 
konstruktörer som vill sova gott om nätterna. Givetvis hade denna problemställning kunnat 
utvecklas med fler balkar för att på så sätt öka trovärdigheten i resultatet, men kärnan i 
rapporten är att skapa och belysa en dimensioneringsgång av HSQ-balken vilket också har 
genomförts. 

9. Resultat 
 

De dimensionerande lasterna för HSQ-balken blev följande. 

 𝑀𝐸𝑑 = 186 𝑘𝑁𝑚 

 𝑉𝐸𝑑 = 104 𝑘𝑁 

 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 =
𝐿

300
=

7,2𝑚

300
= 0,024 𝑚 = 24 𝑚𝑚 

Balkarna som kontrollerades visas i Tabell 9-1 fick följande kapacitet och nedböjning vid den 

givna konstruktionen. 

 

Tabell 9-1. HSQ-balkarnas A-C  

 𝑀𝑅𝑑  𝑉𝑅𝑑∗  𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡  

Balk A 347 kNm  506 kN  20 mm  

Balk B 610 kNm  508 kN  13 mm 

Balk C 487 kNm  1489 kN  11 mm 

*Efter reduktion av det vridande momentet 
 

Utifrån de genomförda kontrollerna av balk A-C är utan tvekan den kritiska för HSQ-balkens 

dimensionering nedböjningen. Nedan i figur 9-1 illustreras de tre balkarnas utnyttjandegrad 

för 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡, 𝑀𝑅𝑑 och 𝑉𝑅𝑑 jämförd med varandra.  
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Figur 9-1. De olika balkarnas utnyttjandegrad i procent.  

 

Figur 9-1 visar tydligt att nedböjningen är den med högst utnyttjandegrad. För att illustrera 

detta ytterligare görs en beräkning med balk A där nedböjningen beräknas med maximal last 

för 𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝑅𝑑 som i beräkningar bestämdes till 64kN (se bilaga A under moment). Eftersom 

denna last är beräknad i brottgränstillstånd behöver en reducering göras eftersom 

nedböjning beräknas i bruksgränstillstånd (Thelandersson, Isaksson, & Mårtensson, 2010). 

Den nya lasten i bruksgränstillstånd beräknas med hjälp av tidigare förhållande mellan 

brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd (se bilaga A under lastnedräkning). 

 64𝑘𝑁 ∗ 0,58 = 37𝑘𝑁 

Insatt i 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 =
5𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝐿4

384𝐸𝐼
 blir nedböjningen: 

 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 =
5∗37∗103∗7,24

384∗210∗109∗1,36∗10−4 = 0,045 𝑚 = 45 𝑚𝑚  

45 mm nedböjning på 7,2m ger   
𝐿

159
>

𝐿

300
  vilket innebär en nästan dubbelt så stor 

nedböjning än praxis. 
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10. Diskussion/Slutsats 
 
De tre HSQ-balkar som kontrollerats i denna rapport har samtliga uppfyllt de 
dimensionerande kraven. Dock är det tydligt att den parametern med högst utnyttjandegrad 
är balkens nedböjning för samtliga balkar. 
 
Det bör tilläggas att den egenvikt som beräknats av KL-skivan har tagits från 
produktkatalogen och tar endast hänsyn till KL-skivans egenvikt med ett tillägg på 30 kg. Vid 
exempelvis en bjälklagslösning där ljudkrav på 50 dB ställs tillkommer förutom ett övergolv 
även 80 mm tvättad singel (Martinsons, 2014), som väger ca 1600 𝑘𝑔/𝑚3 (Nybrogrus, 2012). 
En uppskattad ökning av den jämnt utbredda lasten blir då knappt 8kN/m vilket innebär att 
den maximala nedböjningen på L/300 inte kommer att kunna uppnås för balk A. 
  
Nämnas bör även att den nedböjning som visats i beräkningar är den nedböjning som enbart 
HSQ-balken böjer ned av de pålagda lasterna. Den i rapporten använda KL-träskivan 221 
mm med en nedböjning på L/240 enligt produktkatalogen vid samma förutsättningar har 
inte beaktats och kan eventuellt skapa ytterligare nedböjningsproblem (Martinsons, 2014). 
 
Det vridande momentet som uppkommer vid endast nyttig last på ena flänsen leder till en 
reducering av tvärkraften. De tre balkarnas tvärkraftkapacitet reducerades med mellan 5-15 
%, men eftersom tvärkraftskapacitetens utnyttjandegrad är väldigt låg så är detta ett problem 
som troligtvis kan försummas. Men endast tre HSQ-balkar har kontrollerats så inga generella 
slutsatser för HSQ-balkar kan dras förutom de tre kontrollerade balkarna. 
 
Vilken är den bäst anpassade balken av de tre i rapporten nämnda sett till konstruktionen?  
Samtliga balkar klarar lasterna i brottgräns med god marginal. När vi däremot kommer in på 
nedböjning så faller balk A bort då författaren misstänker att laster förutom de i rapporten 
nämnda kommer att tillkomma, vilket med stor sannolikhet inneburit en för stor nedböjning 
sett till praxis. Av de två kvarvarande skiljer nedböjningen marginellt mellan balkarna till 
balk C:s fördel. Däremot så har balk B fördelen med lägre höjd vilket troligtvis ger en lägre 
höjd på bjälklaget och takhöjd kan maximeras. I projektering av väldigt höga byggnader kan 
det till och med innebära att ytterligare en våning kan byggas.  
Med de grunderna så anses balk B vara den mest lämpade HSQ-balken till konstruktionen. 
 

10.1 Förslag på fortsatta studier 
  
En utveckling av denna studie vore att jämföra olika HSQ-balkar för att på så sätt optimera 
en balkdimension sett till utnyttjandegrad och höjd för passa en bestämd KL-skivas 
maximala spännvidd och höjd. 
 
Under detta arbete har en ny intressant problemställning uppdagats: kan bjälklaget fungera 
som horisontalstabiliserande och eventuella lösningar på detta? En horisontalstabiliserande 
lösning kan vara av intresse då det breddar användningsområdet av kombinationen KL-trä 
och HSQ-balk ytterligare. Detta ligger i linje med företaget Martinsons vision om en bredare 
marknad för KL-träskivan. Om en horisontalstabiliserande lösning skall kunna uppnås 
behöver det vridande momentet tas hand om. Förslagsvis med spikplåtar som spikas ovanpå 
KL-skivan och trycks emot HSQ-balken på båda sidor om balken, se Figur 10-1 och Figur 10-
2 som förklaring till nedanstående text. 
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Använder balk A som exempel: 
 
Den excentriska lasten från tidigare beräkningar skapade ett vridande moment på 
4,1kNm/m. Spikplåten som då spikas ovanpå KL-skivan behöver kunna ta upp den kraften 
och överföra till KL-skivan. Spikplåten hamnar på en höjd av ca 0,1 m ovanför balkens 
vridcentrum. Detta innebär att spikplåten måste hålla emot med (4,1𝑘𝑁𝑚/𝑚)/0,1𝑚 =
41𝑘𝑁/𝑚.  
  
Denna lösning innebär inte att bjälklagslösningen på något sätt är horisontalstabiliserande 
då inga horisontalkrafter tagits med utan den tar endast hand om det vridande momentet och 
skapar förutsättning för att en horisontalstabiliserande lösning kan ske.    
 
 

 
Figur 10-1. Tvärsnitt av konstruktion med monterade spikplåtar. 

 

Figur 10-2. Tvärsnitt av HSQ-balk med kraftpilar. Vid enbart nyttig last på ena flänsen skapas ett vridande moment. 
Denna figur syftar på att visa ett exempel för att skapa jämvikt när det vridande momentet vill undvikas.  
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12. Bilaga A. Beräkningar 
 
De dimensionerade lasterna från lastnedräkningen i brottgränstillstånd blev 28,7𝑘𝑁/𝑚 och i 
bruksgränstillstånd 16,5𝑘𝑁/𝑚 med hänsyn till egentyngden på bjälklaget och den nyttiga 
lasten som i detta exempel. 
 
Lastnedräkning 
 
Nyttig last: 3,0 kN/𝑚2 
Reduktion nyttig last ⍺𝐴 = (5/7)0,7 + (10/(6,3 ∗ 7,2) = 0,72 ≤ 1,0   (3) 
Reducerad nyttig last: 0,72*3,0 kN/𝑚2=2,16 kN/𝑚2   
 
 
Brottgränstillstånd:   
 𝑞𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 𝛾𝑑1,2𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑1,5𝑄𝑘,1    (1) 

 𝑞𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 1,0 ∗ 1,2(1,5𝑘𝑁/𝑚 + 0,9𝑘𝑁/𝑚2 ∗ 6𝑚) + 1,0 ∗ 1,5 ∗ 2,16kN/𝑚2 ∗ 6,3𝑚 = 28,7𝑘𝑁/𝑚
  
  
 
Bruksgränstillstånd:   
 𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠 = 1,0𝐺𝑘,𝑗 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1     (2) 

 𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠 = 1,0 ∗ (1,5𝑘𝑁/𝑚 + 0,9𝑘𝑁/𝑚2 ∗ 6𝑚) + 0,7 ∗ 2,16𝑘𝑁/𝑚2 ∗ 6,3𝑚 = 16,5𝑘𝑁/𝑚 
 
𝜓1,1=Reduktionsfaktor för nyttig last i bruksgränstillstånd, i detta fall 0,7 

 

Förhållande mellan 
𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠

𝑞𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡
=

16,5

28,7
= 0,58 

 

 

Tvärsnittsklass 
 
 
S355 ger ε=0,81 
 
TK för inre tryckt del 
 
c/t=200/20=10 < 33ε=26,7 →TK1 
 
 
TK fri fläns 
 
c/t=(400-200-2*(10/2)-2*4)/2*15=9,1 < 14ε=11,3 → TK3 
 
Balken tillhör TK3 
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Moment   𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 

 
 
 
För TK3(elastiskt) 
 

- 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦/𝛾𝑀0    (5) 

 
 

𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = (𝐴𝑓1 ∗ (𝑡𝑓2 + ℎ𝑤 +
𝑡𝑓1

2
) + 2 (𝐴𝑤 ∗ (𝑡𝑓2 +

ℎ𝑤

2
)) + 𝐴𝑓2 ∗ (𝑡𝑓2/2))/𝐴𝑡𝑜𝑡    (11) 

 

𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠,𝑢𝑘 = (4000 ∗ (10 + 240 +
20

2
) + 2(1200 ∗ (10 +

240

2
)) + 4000 ∗ (

10

2
))/(4000 +

2400 + 4000) = 131,9 𝑚𝑚 𝑓𝑟å𝑛 𝑢𝑘 = 𝑇𝑃𝑒𝑙
𝑢𝑘  

 

𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠,ö𝑘 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎö𝑗𝑑 − 𝑇𝑃𝑢𝑘 = 270 𝑚𝑚 − 131,9 𝑚𝑚 = 138,1 𝑚𝑚 𝑓𝑟å𝑛 ö𝑘 = 𝑇𝑃𝑒𝑙
ö𝑘   

 
 

𝑊𝑒𝑙 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑊𝑒𝑙
ö𝑘 , 𝑊𝑒𝑙

𝑢𝑘) = min (𝟗, 𝟕𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟒, 10,3 ∗ 10−4)  
 

𝑊𝑒𝑙
ö𝑘 = 𝐼𝑡𝑜𝑡/𝑇𝑃𝑒𝑙

ö𝑘 = 1,36 ∗ 10−4 𝑚4/0,1389 𝑚 = 9,79 ∗ 10−4 𝑚3  
 

𝑊𝑒𝑙
𝑢𝑘 = 𝐼𝑡𝑜𝑡/𝑇𝑃𝑒𝑙

𝑢𝑘 = 1,36 ∗ 10−4 𝑚4/0,1319 𝑚 = 10,3 ∗ 10−4 𝑚3  
 
 
𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑓1 +  𝐴𝑓1 ∗ 𝑎2 + 𝐼𝑤ö + 𝐴𝑤ö ∗ 𝑏2 + 𝐼𝑤𝑢 + 𝐴𝑤𝑢 ∗ 𝑐2 + 𝐼𝑓2 + 𝐴𝑓2 ∗ 𝑑2  (12)  

 

𝐼𝑡𝑜𝑡 =
200∗203

12
+ 4000 ∗ 128,12 +

5∗118,13

12
+ 5 ∗ 118,1 ∗ 59,052 +

5∗121,93

12
+ 5 ∗ 121,9 ∗ 60,952 +

400∗103

12
+ 4000 ∗ 126,92 = 135983878,6𝑚𝑚4 = 1,36 ∗ 10−4𝑚4   

 
𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦/𝛾𝑀0 = 9,79 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 106/1,0 = 347 𝑘𝑁𝑚  

 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑞𝐿2

8
= (28,7 ∗ 7,22/8) = 186𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 347 𝑘𝑁𝑚  OK 

 
 
Maximal last 𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑  

 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 =
347 𝑘𝑁𝑚∗8

7,22 = 53 𝑘𝑁 

  
Utnyttjandegrad: (186/347)100=54% 
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Tvärkraft   𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

 
 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =  𝐴𝑣𝑓𝑦/𝛾𝑀0√3     (8) 

 
  
 𝐴𝑣 = 𝜂∑(ℎ𝑤𝑡𝑤)  𝜂=1,2 för S355  (9) 
 𝐴𝑣 = 1,2 ∗ 2(240 ∗ 5) = 2880𝑚𝑚2 = 0,00288𝑚2 
 

 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = (0,00288 ∗ 355 ∗ 106)/(1,0 ∗ √3) = 590𝑘𝑁 

 𝑉𝐸𝑑 = (𝑞 ∗ 𝐿)/2 = (28,7 ∗ 7,2)/2 = 104𝑘𝑁 < 𝑉𝑅𝑑 = 590𝑘𝑁 OK! 
 
 Maximal last 𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝑅𝑑 
 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 =
590𝑘𝑁∗2

7,2
= 163𝑘𝑁  

 
Utnyttjandegrad: (104/590)100=18% 
 
Nedböjning   𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 ≤ 𝐿/300  
 
   
 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 = 5𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝐿4/384𝐸𝐼     (10) 
 
För att beräkna I behöver den elastiska tyngdpunkten bestämmas som ligger i HSQ-balkens 
tyngdpunkt. 
 
 
 

  𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = (𝐴𝑓1 ∗ (𝑡𝑓2 + ℎ𝑤 +
𝑡𝑓1

2
) + 2 (𝐴𝑤 ∗ (𝑡𝑓2 +

ℎ𝑤

2
)) + 𝐴𝑓2 ∗ (𝑡𝑓2/2))/𝐴𝑡𝑜𝑡  (11) 

 

  𝑇𝑃𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 = (4000 ∗ (10 + 240 +
20

2
) + 2(1200 ∗ (10 +

240

2
)) + 4000 ∗ (

10

2
))/ 

(4000+2400+4000)=131,9mm från uk balk 
  
 
Därefter beräknas  𝐼𝑡𝑜𝑡   
 
  
 𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑓1 +  𝐴𝑓1 ∗ 𝑎2 + 𝐼𝑤ö + 𝐴𝑤ö ∗ 𝑏2 + 𝐼𝑤𝑢 + 𝐴𝑤𝑢 ∗ 𝑐2 + 𝐼𝑓2 + 𝐴𝑓2 ∗ 𝑑2 (12) 

 

 𝐼𝑡𝑜𝑡 =
200∗203

12
+ 4000 ∗ 128,12 +

5∗118,13

12
+ 5 ∗ 118,1 ∗ 59,052 +

5∗121,93

12
+ 5 ∗ 121,9 ∗ 60,952 +

400∗103

12
+ 4000 ∗ 126,92 = 135983878,6𝑚𝑚4 = 1,36 ∗ 10−4𝑚4 

 

  𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 =
5∗16,5∗103∗7,24

384∗210∗109∗1,36∗10−4 = 0,02𝑚 = 20𝑚𝑚 

 

20mm nedböjning på 7,2m ger   
𝐿

360
<

𝐿

300
  OK! 

 

Maximal last 𝜔𝑚𝑖𝑡𝑡 =
𝐿

300
=

7,2

300
= 0,024𝑚 = 24𝑚𝑚 
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 𝑞𝑚𝑎𝑥 =
384∗210∗109∗1,36∗10−4∗0,024

5∗7,24 = 19,6𝑘𝑁 

 
Utnyttjande av godkänd nedböjning: (300/360)100=84% 
 
 
  
 
Vridning vid excentrisk last 
 
Då endast ena flänsen är belastad med nyttig last uppstår ett vridningsmoment i balken. För 
Att vara på säkra sidan antas den nyttiga lasten angripa på flänsens yttersta del och 
hävarmen till vridcentrum blir således 400mm/2=200mm=0,2m.  
Från tidigare beräkningar kan den nyttiga lasten beräknas till 1,0 ∗ 1,5 ∗ 2,16𝑘𝑁/𝑚2 ∗ 6,3𝑚 =
20,5𝑘𝑁/𝑚. Momentet som balken belastas med blir då 20,5𝑘𝑁/𝑚 ∗ 0,2𝑚 = 4,1𝑘𝑁𝑚/𝑚.   
Då upplaget för HSQ-balken är vridstyvt är det vid stödet som den största vridspänningen 
uppstår. För att uppnå en hög bevisningsgrad adderas hela vridmomentet längs balken och 
fördelas lika vid stöden. 
 
 (4,1𝑘𝑁𝑚/𝑚 ∗ 7,2𝑚)/2 = 14,8𝑘𝑁𝑚    (13) 
 
  𝜏𝐸𝑑 = 𝑇𝐸𝑑/2𝐴ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝐸𝑑/𝑊𝑣       
  𝐴 = 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 
  ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 
  𝑊𝑣 = 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡  
 
 

 𝜏𝐸𝑑 =
𝑇𝐸𝑑

2𝐴ℎ𝑚𝑖𝑛
=

𝑇𝐸𝑑

𝑊𝑣
=

14,8∗103

2∗0,2∗0,255∗0,005
= 29𝑀𝑝𝑎 

 
 
Nästa steg blir att reducera balkens tvärkraftskapacitet/𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑enligt  

SS-EN 1993-1-1:2005, 6.2.7 (6.28) 
 

  𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = (1 − (𝜏𝑡,𝐸𝑑/(
𝑓𝑦

√3
)/𝛾𝑀0)) ∗ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑    (14) 

 

 𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = (1 − (29/(
355

√3
)/1,0)) ∗ 590𝑘𝑁 = 506𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 104𝑘𝑁 OK! 

 
Utnyttjandegrad: (104/506)100=21% 
 
  
 
OM  𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑   behövs ingen vidare hänsyn tas till vridningsmomentet. (6.29) 

 
OM  𝑉𝐸𝑑 > 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑   bör den reducerade bärförmågan för moment sättas till 

bärförmågan för tvärsnittet beräknad med reducerad sträckgräns 
(1 − 𝜌)𝑓𝑦  för skjuvarean där 

 𝜌 = ((
2𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
) − 1)2  

 
 0,5𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = 0,5 ∗ 506𝑘𝑁 = 253𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 → Ingen vidare hänsyn behöver tas (15) 
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Vridningsmomentet skapar även en horisontell utböjning som kan vara av vikt vid 
dimensioneringsfasen. Här ses HSQ-balken som ett rektangulärt tvärsnitt och 
bidraget från flänsarna försummas. 
 
Från Byggformler och tabeller 3.3.6 
 
 𝜃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 = 180/ᴫ ∗ 𝑇𝐸𝑑𝐿/𝐺𝐾𝑣    (17) 

 
  𝐾 = 4𝐴2/(𝛴(𝑑𝑠/ℎ))     (18) 
  𝐴 = 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 
 𝛴(𝑑𝑠/ℎ) = 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  
 

 𝐾 =
4(0,2∗0,255)2

(
200

20
)+(

200

10
)+(

255

5
)+(

255

5
)

= 7,88 ∗ 10−5    

 

 𝜃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 =
180

ᴫ
∗

14,8∗103∗3,6

(81∗109∗7,88∗10−5)
= 0,48 

 
sin 𝜃

0,5𝐿
=

sin 0,48

0,5∗7,2
= 0,002𝑚 = 2𝑚𝑚 𝑏ö𝑗𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑡 𝑢𝑡 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑡 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡. 

 
 
 


