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Sammanfattning 

 

Denna studie fokuserar på det traditionella byggmaterialet lera tillsammans med 

fårull som ska agera som armering. Kombinationen av de två materialen skapade 

grunden för ett alternativt skivmaterial. Jordbaserade byggmaterial användes förr 

i tiden i stor utsträckning. De äldsta lerhusen som hittats är byggda så tidigt som 

på 8000 – talet f.Kr. I medeltidens Centraleuropa användes jord och lera till ut-

fackningar i ramverkskonstruktioner av trä. I takt med att nya byggmaterial ut-

vecklats fick lerbaserade byggmetoder en undanskymd ställning i västvärlden. 

Nya byggmaterial har gjort att det traditionella byggmaterialets egenskaper gene-

rellt har glömts bort. Fårull har tidigare inte klassats som ett byggmaterial, likt 

lera, utan används till största del till textilier. Får avlas generellt för två syften; 

köttproduktion och ull produktion. Ullen som kommer från får i köttprodukt-

ionen blir en biprodukt som vanligen räknas som avfall. 

Studien som presenteras omfattar en produktutveckling av ett skivmaterial inne-

hållande lera och fårull. Nio olika kompositioner gjordes i tre olika serier. Fokus 

på de tre olika serier lades på fårullssort, ullmängd och lerviskositet. Tillverk-

ning av lerullsskivorna gjordes för hand med egna uttänkta och tillverkade hjälp-

medel.  

Bristen på sammanställda materialegenskaper komplicerar användningen av lera 

och fårull. Det krävs en prestandadeklaration och CE-märkning av en vara för att 

ett byggmaterial ska bli en accepterad produkt på byggmarknaden. Byggnadstek-

nisk forskning gjordes i laboratorisk miljö och utifrån standardiserade metoder 

har beräkningar gjorts på lerullskivorna gällande, böjhållfasthet, ånggenomsläpp-

lighet, värmekonduktivitet, brandtålighet samt praktisk användning. 

Resultatet visar på att lerullsskivan är jämförbar med andra skivmaterial. Lerulls-

skivornas tekniska egenskaper gällande böjhållfasthet redovisade värden mellan 

118 N och 550 N, beroende på komposition av lerullsskiva. Alla skivor visade på 

sega brott, eftersom ullen höll ihop lerullsskivorna. Vid beräkning av ångperme-

abilitet visade resultaten på värden mellan 2,289 x 106 m2/s  och 3,571 x 106 

m2/s. Värmeledningsförmågan beräknades endast på lerullsskivan med störst 

mängd ull, där värdet blev 0,218 W/m*K. Det uppdagades att värmelednings-

förmågan ökade när ullen dränktes i lervälling. 

 

Nyckelord: Lera, fårull, böjhållfasthet, ånggenomsläpplighet, värmekonduktivi-

tet, praktisk användning och brandtålighet.  
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Abstract 

The focus of this study is aimed at the traditional building material; clay, together with 

sheep’s wool to act as reinforcement. The combination of the two materials created the 

basis for an alternative board material. Soil-based building materials were used to a 

large extent in the past. The oldest clay houses found were built as early as 8000 years 

BC. During the Middle Ages in Central Europe, soil and clay were used as fillers in tim-

ber frame structures. As new building materials evolved, clay based building methods 

have suffered a more secluded position in the western world. New building materials 

have caused the characteristics of traditional building materials to be forgotten. Sheep’s 

wool, unlike clay, has previously not been classified as a building material, but is 

mostly used for textiles. Sheep are bred generally for two purposes; meat production 

and wool production. The wool that comes from sheep that are in the meat production 

becomes a by-product that is usually reckoned as waste.   

 

The study presented below involves a product development of a board material con-

taining clay and sheep’s wool. Nine different compositions were made in different se-

ries. Focus on the three different series was places on variety of sheep’s wool, amount 

of sheep’s wool and the viscosity of the clay. The manufacturing of the product was 

made by hand with own thought out and manufactured aids.  

 

The lack of aggregated material properties complicates the use of clay and sheep’s 

wool. A performance based declaration and the CE marking of a product are required 

for a building material to become an accepted product in the construction market. 

Building engineering research was carried out in the laboratory environment, and based 

on standardized methods calculations were made on the Clay-wool board such as flex-

ural strength, vapour permeability, thermal conductivity, fire resistance and practical 

use.    

 

The result shows that the Clay-wool board is comparable to other board materials. The 

technical characteristics of the Clay-wool board regarding flexural strength reported 

values between 118 N and 550 N, depending on the composition of clay and wool. All 

the boards showed that the point of breaking was viscous, since the wool held the clay 

slabs together. When calculation vapour permeability, the result showed values be-

tween 2,289 x 106 m2/s and 3,571 x 106 m2/s. 

The thermal conductivity was measured on one single board, the one containing the 

largest amount of wool, where the value was established to 0,218 W/m*K. It was no-

ticed that the thermal conductivity increased when wool was clay–dipped.  

 

Keywords: clay, sheep’s wool, flexural strength, vapour permeability, thermal conduc-

tivity, practical use and fire resistance.  
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Ordlista 

 

Bor          Halvmetalliskt grundämne 

 

CE-märkning Märkning som innebär att produktens 

egenskaper är överens med prestanda-

deklaration och är ett krav om harmo-

niserad standard finns för produkten. 

 

CPR Construction Products Regulation, 

byggproduktförordning. 

 

Doppvärmare Elektriskt värmeelement avsett att vara 

nedsänkt i vätska. 

 

ETA Europeisk teknisk bedömning. 

 

EU Europeiska Unionen. 
 

Isolerlera Lerbyggnadsteknik. Lera blandat med 

andra värmeisolerande material. 

 

Kohesionsjordar Består av silt och lerjord. Hålls samman 

via molekylära krafter. 

 

RH Relativ ånghalt. 

 

Standardavvikelse Spridningsmått som anger storleken på 

spridningen av ett antal resultat i en 

testföljd. 

 

 



 

v 

Termoelement Temperaturgivare bestå-

ende av två metallegeringar. 

 

Trapezium X Datorprogram kopplat till en 

universalprovsmaskin som loggar 

utdata vid hållfasthetsexperi-

ment. 

 

Värmekonduktivitet Värmeledningsförmåga i material. 

 

Ångpermeabilitet Ånggenomsläpplighet i material. 

 

Ånggenomgångsmotstånd Ett mått på ett materials för-

måga att motstå fukttrans-

port i ångfas. 
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Teckenförklaring 

 

A Area [m2] 

d Tjocklek [m] 

F Kraft [N] 

Fk Karakteristiskt lastvärde [N] 

G Ångflödestäthet [g/m2*s] 

gf Ångflöde [g/h] 

m Medelvärde 

n Antal 

R Värmemotstånd [m2*K/W] 

t Tid [s] 

T Temperatur [K] 

v Ånghalt [g/m3] 

vsat Mättnadsånghalt [g/m3] 

x Testvärde 

Z Ånggenomgångsmotstånd [s/m] 

δ Ångpermeabilitet [m2/s] 

Δ Skillnad 

λ Värmekonduktivitet [W/m*K] 

ρ Densitet [kg/m3] 

σs Standardavvikelse 

Σ Summa 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Området som behandlas i den här studien är materialen lera och fårull, och fårul-

lens förmåga att armera lerjordskonstruktioner. 

Det finns ett stort behov av att minska CO2-utsläppen och hitta mer hållbara 

byggmaterial. Det är en viktig ekonomisk och ekologisk utmaning. 

Fårull är ett förnyelsebart material, och tidigare studier har visat att fårull har bra 

värmekonduktivitet och brandresistans (Biggs, Corscadden och Stiles, 2014). 

Problemet idag är att fårull som skulle kunna vara ett användbart byggmaterial, 

kastas eller bränns upp. När ullen bränns förbrukas energi och fårullen skulle 

istället kunna användas för att bidra till att skapa miljövänliga byggmaterial. 

Lerkonstruktioner och jordbaserade byggmaterial har använts i stor omfattning 

sedan lång tid tillbaka. Men i takt med att nya byggmaterial utvecklades fick ler-

jordbaserade byggmetoder en undanskymd ställning i västvärlden (Lindberg, 

2002). 

Avståndet till standardiseringen av lera som byggnadsmaterial är fortfarande stort 

för de tillämpningar som finns i Sverige idag, vilket kan bero på att vi idag har 

andra krav på hygien och klimatkomfort än för 100 år sedan. Det medför en in-

ställning om att användandet av lågteknologiska material och metoder är ohåll-

bara (Lindberg, 2002). 

En viss produktion av lerjordsbaserade byggmaterial sker i Europa, där Tyskland 

är ledande. Dessa produkter passar dock inte för industrialiserat byggande och 

det är i huvudsak därför som lerjordsbyggeri i dagsläget sker under hantverks-

mässiga former. (Lindberg, 2002). Ett problem med lerjord är att grundsam-

mansättningen kan variera avsevärt då jorden varierar beroende på varifrån den 

kommer. Vid en industriell tillverkning skulle en stor sammansättning göra att 

skillnaderna inte varierar på samma sätt. 

En ovanlig huskonstruktion skapar även problem vid bygglovsansökan, då det 

saknas normer och tabellverk under svenska förhållanden för de byggnadstekniska 

egenskaperna. Det är svårt att nå ut med den kunskap som finns inom ämnen till 

entreprenörer, konsulter och ingenjörer (Lindberg, 2002). Det krävs enligt Bo-

verket (2016) att en byggprodukt har en prestandadeklaration samt CE-

märkning för att få säljas.  
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I Sverige utgör energianvändningen i byggnader cirka 30 procent av Sveriges to-

tala energiförbrukning, enligt Miljönytta, (2014). På grund av byggnadsindu-

strins stora utsläpp, måste synen på hur bostäder byggs ändras, och nya bygg-

nadssätt hittas som inte bidrar till höga koldioxidutsläpp. Genom att blicka bakåt 

i historien, hur hemmen tidigare byggts, kan utveckling av moderna byggtekni-

ken få ny inspiration. 

 

1.1.1 Föreningen och samarbetet 

 

Examensarbetet görs i samarbete med Sveriges enda folkbildningsgård för 

ekobygg med lera, som ingår i Lerbyggeföreningen i Sverige. Lerbyggeföre-

ningen vill ha hjälp med att ta fram nya metoder och byggprodukter gällande 

lerbygge. Fokus står på fårull, som idag i många fall är en biprodukt som inte an-

vänds. 

Lerbyggeföreningen vill ha uppdraget utfört för att komma vidare i sitt utveck-

lande av att bygga med lera och få resultat på hur fårull och lera tillsammans beter 

sig byggnadstekniskt. 

Självbygge och praktiska tester är fortfarande det vanligaste inom lerbygge. Det 

har inte gjorts mycket forskning och byggnadstekniska tester om ämnet. 

Byggnadstekniska tester skulle medföra framsteg för lerbygge då ämnet lyfts 

fram och fördomar om lerbygge minskar. 

Enligt Marjo Marthin, medlem i Svenska lerbyggeföreningens styrelse, (Person-

lig kommunikation, 16 april, 2017) är ull och lera något det finns gott om i Sve-

rige. Båda materialen är dessutom ekologiska, dvs. har en minimal miljöpåver-

kan.  

Studien består av att göra experiment på hur lera och fårull tillsammans kan skapa 

skivor för att få ett ekologiskt byggmaterial som är både hållfast och dessutom 

brandtåligt. Skivorna ska vara ett alternativ till gipsskivor, som ska kunna sättas 

upp på väggar eller tak. 

 

1.2 Syfte 

 
Frågeställningen i studien: 
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Vad har lerullsskivor för byggnadstekniska egenskaper beträffande böjhållfasthet, värme-

konduktivitet och ånggenomsläpplighet? Fungerar ullen som ett armerande material i ler-

konstruktioner? 

Studien är en viktig del i det fortsatta lärandet om hur organiska och natur-

liga material återigen kan bli ett användbart material i våra bostäder. Det 

ger mer kunskap om utvecklingen för det ekologiska byggandet. 

Det övergripande syftet med studien är att utforska det alternativa skrivmateri-

alet lerullsskivan. Det unika i den här forskningen är att skivorna armeras med 

fårull, och studien visar hur fårullen påverkar lerans egenskaper såsom böjhåll-

fasthet, ånggenomsläpplighet, brandtålighet, värmekonduktivitet och praktisk 

användning med fastställda tabellvärden inom respektive område. 

Lerullsskivorna tillverkas med olika recept. Nio olika skivor tillverkas i tre serier 

med tre skivor i varje serie. Serierna är indelade i; ullsort, ullmängd och lervis-

kositet. 

Prov på lerullsskivor har tagits och mätningar har utförts i laboratoriemiljö. Le-

ran är från samma markområde och lerullsskivorna är tillverkade för hand. 

För att uppnå syftet med studien ska följande mål uppfyllas: 

 Bedöma fårullens förmåga att armera lerskivor beroende på mängd 

fårull, typ av fårull och lerans viskositet. 

 Värdera den experimentella studien gällande böjhållfasthet, ångge-

nomsläpplighet, brandtålighet, värmekonduktivitet och praktiskt 

användning. 

 Föreslå rekommendationer för att utveckla tillämpningen av lerskivor 

som byggmaterial med armering av fårull. 

 

1.3 Avgränsningar 

I studien kommer hänsyn inte tas till ekonomiska aspekter. Det kommer även 

inte finnas tid till att utföra en livscykelanalys (LCA) av materialet. 

Värmekonduktiviteten har avgränsats genom att endast göra ett värmekondukti-

vitetstest på en lerullsskiva med mycket ull, för att få ut ett värde på isolerings-

förmågan, ett värde som kan vara nyttigt för senare studier. 

På grund av tidsbrist fick mätningar av fukthalt med sorptionskurva utgå. Däre-

mot har El Fgaier, Lafhai, Antczak, och Chapiseau (2016) i en studie gjort expe-

riment på absorptionsförmågan hos lerblock. Den studien visar att miljövänliga 
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material har en hög absorberingsförmåga jämfört med andra byggmaterial, såsom 

t.ex. betongblock eller tegel. Fukthalten av ett lerblock nådde 3,5 % vid en re-

lativ fukthalt på 95 %. (Fgaier et al., 2016) 

 

1.3 Målgrupp 

 

Examensarbetet vänder sig till personer engagerade i lermaterialens användning 

som byggmaterial. Den vänder sig också till byggindustrin och personer som ar-

betar mot ekologiska byggmaterial och miljövänligt byggande.  

Eftersom lera med ull som armering aldrig tidigare provats i Sverige, inriktar sig 

även studien till produktutvecklare inom byggbranschen. Studien kan även vara 

intressant för självbyggare och pionjärer, engagerade i ett alternativt byggande.  
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2 Introduktion 

2.1 Armering 

 

Inom EU finns standarder för armering (Burström, 2007). I t.ex. armerade betong-

konstruktioner sker en samverkan mellan betong och stål som gör att betongen i hu-

vudsak tar upp tryckkrafter, medan armeringen tar upp dragkrafter. Denna typ av 

kraftuppdelning är lämplig eftersom betong har en låg draghållfasthet, och för att 

dess brott är av spröd karaktär, vilket medför risk för plötsliga brott. Då armeringen 

tar upp dragkrafterna får konstruktionen en ökad stryka, samt större deformationer 

före brott. (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2014).  

Det finns många olika material som kan användas som armering, och huvudsaken är 

att de är starka och har fibrer som kan hålla ihop ett minde stabilt material. Porösa 

material behöver vanligtvis armeras. 

Inom lerbygge är de vanligaste typerna av armering halm, grus och sand. Arme-

ring med sand och grus har som syfte att öka densiteten som i sin tur ökar den 

lastbärande förmågan. Vid tekniker som inte kräver lastbärande förmåga används 

fiberarmering för att motverka sprickbildning. Det kan vara halm från olika väx-

ter, exempelvis, råg, hampa, vete och lin, men även andra fibrer såsom sågspån 

och djurhår är användbara som armering (Lindberg, 2002).  

 

Armering i någon form ingår i nästan alla moderna byggkonstruktioner, inte minst i 

betongkonstruktioner. Men armeringstekniken har en lång historia. Redan för cirka 

4000 år sedan armerades lertegel med vass, som tredubblade teglets hållfasthet. 

Kring 1800-talet kom den armering som liknar den vi använder idag. Då användes 

för första gången stål som armering för att förstärka framförallt betongkonstrukt-

ioner (BE Group, 2012). 

 

2.2 Lera som material 

 

Leror är till skillnad från moränleror ett sediment som avsatts på botten av hav 

eller insjöar. Lera är en finkorning jordart som innehåller mer än 40 viktprocent 

finjord och där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar (Lundström, 

Odén & Rankka, 2015). Av alla naturens råmaterial är lera ett av de mest svårde-

finierade. Benämningen lera betyder i själva verket en grupp finkorniga sediment 

med mindre än 0.002 mm i korndiameter. Gemensamt för de brytvärda lerorna 
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är dock att de blir plastiska när de blandas med små mängder vatten (Fredén et 

al., 2009).  

 

I naturfuktigt tillstånd har leran ofta en plastisk konsistens. Efter att ha fått torka 

lite kan den rullas ut till en tunn sammanhängande tråd som är mindre än 2 mm 

tjock. Lera består ofta till större delen av vatten. Den har en mycket stor för-

måga att behålla vatten, och vattenströmning genom lera går därför mycket lång-

samt. (Lundström et al., 2015).  

 

2.2.1 Kohesion 

Med hänsyn till hållfasthetsegenskaper delas jordarter in i kohesionsjordar och 

friktionsjordar. Friktionsjordar innehåller grovkorniga jordsorter som hålls sam-

man genom friktion i partiklarna. I kohesionsjordar hålls partiklarna samman av 

molekylära krafter, kohesion (Lindberg, 2002). Kohesion är en kemisk egenskap 

som betyder sammanhållning, och inom geologin nämns den fysikaliska kraften 

kohesion, samt friktionskrafter mellan jordpartiklarna som en attraktionskraft 

mellan partiklarna i finjorden, som medför att jordpartiklarna häftar samman. 

(Statens Geotekniska Institut [SGI], 2014)  

Lerjord räknas huvudsakligen som kohesionsjord, men även siltjord kan ha ko-

hesionsjordsegenskaper. Finkornig morän beter sig också som en kohesionsjord, 

då den har en hög andel ler- och siltfriktion. (SGI, 2014) 

Enligt Lindberg (2002) stimuleras kohesion genom bearbetning och packning. 

I byggsammanhang är därför packning en viktig del i processen för att t.ex. en 

vägg ska hålla ur hållbarhetssynpunkt. En lastbärande vägg blir starkare vid 

ökad belastning.  

 

2.2.2 Leras användning och historia 

 

Idag bor ca 50 % av befolkningen i utvecklingsländerna, de flesta av landsbygds-

befolkningen, och minst 20 % av stadsbefolkningen, i lerbostäder (Houben, 

Guillaud, 1994). I själva verket är lera ett av de mest nyttjade byggmaterialen i 

mänsklighetens historia (Houben, Guillaud, 1994), men även om lera används 

tidigare, är det ett relativt nytt byggmaterial i vår moderna tid. 

De äldsta lerhusen som hittats vid arkeologiska utgrävningar har visat sig byggts 

så tidigt som på 8000 – talet f. Kr. Att stampa jord i formar till bärande murverk 

är sedan långt tillbaka en användbar teknik. I medeltidens Centraleuropa använ-

des jord och lera till utfackningar i ramverkskonstruktioner av trä, och användes 

http://www.swedgeo.se/)
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även som brandskydd på halmtak (Lindberg, 2002). 

Under industrialiseringen på 1850-talet började byggmaterial masstillverkas, 

som timmer och tegel. Det utvecklades bekvämare byggnadstekniker, på bekost-

nad av jordbaserade byggsätt. Även en fattigdomsstämpel på jordbaserade hus 

medförde att intresset sedan minskade (Lindberg, 2002). 

Jordbaserade byggmaterial är idag relativt ovanligt i de flesta industrialiserade 

länder, trots att över hälften av världens befolkning bor i ett hus byggt av obe-

handlad jord. Inom denna byggteknik ingår sällan professionell design, och till-

verkningen sker med hjälp av lokala medel. Den ligger också utanför den arki-

tektoniska historian och dess formspråk. Traditionen om att bygga med lera är 

inte väl representerade i läroplaner, och bristen på högskola samt industridriven 

forskning och utveckling utesluter standardisering och förbättring av jordbruks-

material och tekniker för användning av jordbaserade material (Guillaud, Av-

rami, & Hardy, 2014). 

 

Enligt Fredén et al.(2009) kan leror delas in i tre grupper: kaolinitiska leror, smekti-

tiska leror och strukturleror. Strukturlerorna är de leror som känt används vid till-

verkning av byggnader. Dessa leror har sedan urminnes tider används vid tillverk-

ning av byggnadsmaterial såsom tegel för golv, tak och väggar eller lerkärl för hus-

hållsbehov. I dagens samhälle används dock inte enbart det mineralogiska innehållet i 

den lokala leran, utan det tillsätts olika material för att uppnå varierande egenskaper 

som bättre tillfredsställer konsumenterna. I Skåne och Linköping bryts idag lera som 

används både till tekniskt kvalificerade ändamål och till tegelframställning.  

 

2.3 Lerans tillämpningar och byggnadstekniker 

 

Lerjordsblock är enkelt jämfört med tegel. Tegel tillverkas av lera, som efter 

formning torkas i ugn (Sandin, 2007). Skillnaden är att tegel är bränd lera, me-

dan lerbyggskonstruktioner är lufttorkad lera, s.k. råtegel. Detta spar energi då 

leran inte bränns. 

Tegel har relativt hög densitet, normalt 1600-1800 kg/m3. Tryckhållfastheten är 

god medan värmeisoleringsförmågan är dålig. (Sandin, 2007) 

Med lera finns det många olika byggtekniker. Indelning av lerjord som bygg-

material är i bärande respektive icke bärande funktion (Lindberg, 2002). 
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2.3.1 Bärande metoder 

 

2.3.1.1 Adobe 

 

Adobe, även kallat soltorkat tegel, är en hållbar metod där lerblock liknande te-

gelstenar skapas av en blandning av sand, vatten, fiber eller organiskt material. 

Halm exempelvis, fungerar som armering och bidrar till att blocken får en jäm-

nare uttorkning. Blandningen formas sedan till lerblock och lersten genom att 

stampas eller pressas i formar. Blocken torkas sedan vanligtvis i solen (Lindberg, 

2002).  

 

2.3.1.2 Lerbröd 

 

Lerbrödet är en afrikansk metod där limpformade stenarna läggs på plats i väg-

gen. Som armering läggs grangrenar i hörnen vart tredje varv. Efter torkning 

putsas väggarna med lerbruk. Lerbrödets massa är lera som trampas eller mals 

tillsammans med vass sand, som tillsammans skapar en formad deg (Lindberg, 

2002). 

 

2.3.1.3 Pisé 

 

Lerjord stampas i formar till slutna väggstycken. Stampmurarna består av en sam-

mansättning av 70 % sand och 30 % lera. En väl stampad vägg kan liknas vid ett 

snabbtillverkat sedimentärt berg där den naturliga processen sker med hjälp av 

ett stampverktyg under loppet av några minuter. När massan har stampats tas 

formen bort för att luften ska torka ut väggdelen, och en härdningsprocess kan 

starta (Lindberg, 2002). 

 

2.3.1.4 Cob 

 

Fet lerjord blandas med sand, grus, halm och vatten till en formbar massa varef-

ter kompakta väggar formas för hand. På engelska kallas tekniken för cob. Tekni-

ken att bygga självbärande väggar med lera och halm är troligen mest känd från 

England, men finns även dokumenterad i Sverige. Den tunga processen att 

trampa ihop lermassan med fötter eller med hjälp av djur kan nu ersättas med 
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traktor som körs fram och tillbaka över blandningen till dess att den rätta konsi-

stensen infinner sig (Lindberg, 2002). 

 

2.3.2 Icke bärande metoder 

 

2.3.2.1 Isolerlera 

 

Enligt Lindberg (2002) är isolerlera är ett samlingsbegrepp för när lervälling 

blandas med ett värmeisolerande material såsom halm och träflisor. Lervällingen 

kan vara tunn eller tjock beroende på hur mycket isoleringsmaterial som ska an-

vändas. Isolerleran kan exempelvis formas till block, som sedan muras, eller 

gjuts i formar. 

Byggtekniken med isolerlera är arbetsintensiv och torktiderna blir långa, upp till 

6 veckor för en väggtjocklek på 400 mm. Det finns dock problem med iso-

lerlera. Blir torktiden för lång och övriga villkor är gynnsamma för mikroorgan-

ismers tillväxt ökar risken för kompostbildning, eftersom organiska material ofta 

används (Lindberg, 2002). 

 

2.3.3 Lervälling 

 

Lervälling som tidigare nämnts, är en blandning av lera och vatten. Proportion-

erna mellan lera och vatten kan vara olika beroende på vilken konstens på väl-

lingen som ska uppnås. Vanligtvis används det s.k. fingertestet för att uppnå den 

optimala konsistensen på lervälling. Vid fingertestet doppas fingret i lerväl-

lingen, och med fingret uppvänt ska lervällingen vara precis så att den inte rin-

ner.  

 

2.4 Fårull som byggmaterial 

 

Fårull är i många fall en restprodukt. Många får avlas för köttproduktion och har 

inte tillräckligt fin ull för att användas till textilier. Stora mängder ull sorteras 

istället som avfall och grävs ner eller bränns upp (Bosia et al., 2015). Ull är ett 

förnyelsebart material som har visat sig ha bra isolerande förmåga (Biggs, 
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Corscadden & Stiles, 2014). Eftersom fårull är ett ekologiskt och förnyelsebart 

material är det ett miljövänligt alternativ till mineralullsisolering m.m. För en 

tjocklek av 40 mm fårullsisolering har isoleringen vid 20 °C en värmekondukti-

vitet på 0,036 W/m*K enligt Bednar et al. (2012). Detta värde motsvarar vär-

det för skivmaterial av mineralull. 

Bosia et al. (2015) har gjort undersökningar på fårullsplattan Cartonlana som har 

måtten 600x600x45 mm3. Undersökningarna omfattade bland annat värmekon-

duktivitet. Cartonlana hade en värmekonduktivitet på 0,043 W/m*K för ett 

dubbelt lager med tjockleken 90 mm. Cartonlana användes som ytskikts material 

på tak och väggar. 

 

2.4.1 Fårullens egenskaper 

 

Fårull har enligt Bednar et al. (2012) hög fuktabsorberingsförmåga och adsorpt-

ionskapacitet, upp till 35 %. Fårulls höga förmåga att absorbera fukt förhindrar 

kondens, reglerar fukt samt skapar en behaglig atmosfär. 

Fårull är lätt att handskas med eftersom det enligt Bednar et al. (2012) inte utgör 

någon risk för människors hälsa. Det varken kliar eller irriterar huden. Bland 

fårulls egenskaper innehas förmågan att vara självsläckande. Fårullsfibrer stöder 

inte förbränning, utan de krymper ihop till en kompaktare massa och brinner 

därför inte. 

 

2.4.2 Fårullens användningsområde 

 

Till skillnad från lera, har fårullens användningsområde inte innefattat byggnations-

material, åtminstone inte ur historiskt perspektiv. Eftersom mal var mycket före-

kommande, blev fårull inte attraktivt som isoleringsmaterial, även om det kan ha fö-

rekommit.  

 

Det finns olika sorters fårull, beroende på ras. Även ullen skiljer sig åt. Beroende på 

fårets ras, har fårets ull olika användningsområden. Det går att kategorisera ullen 

som spinnbar eller icke spinnbar. Den spinnbara ullen används till textilier. Bland de 

fårraser som har ull som kategoriseras som spinnbar ull, finns Gotlandsfår och 

Finullsfår. Icke spinnbar ull är vanligtvis ull som kommer från får som avlas för köt-

tets skull. Raser som avlas för köttproduktionen är bland andra Texel och Dorset.  
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Den icke spinnbara ullen sorteras som avfall. Många som äger får, väljer att bränna 

ullen på den egna fastigheten eller gräva ner den i exempelvis en åker.  

 

2.4.3 Problematik med fårull 

 

Vid användning av fårull som isolering har fårullen i tidigare studier besprutats 

med brandskyddsmedel för att minska risken för brand och mal. Malborttag-

ningsmedel med bor har använts enligt Bednar et al. (2012) samt flamskyddsme-

del. Trots att ull inte brinner är det vanligt att ullen besprutas med flamskydds-

medel eller brandskyddsmedel, vilket även tar bort skadedjur. Pionjärer inom 

lerbygge påstår att mal inte trivs när lera tillförs ullen. 

 

2.5 Ekologiskt byggande 

 

För att bidra till den hållbara utvecklingen är det ett faktum att materialval och 

produktion i byggbranschen måste ändras. 

I början av 1980-talet började nyskapare inom ekologiskt byggande att bemöta de 

politiska målen genom experimentbyggande av enskilda hus och hela ekobyar. 

Sedan dess har drygt 25 ekobyggprojekt genomförts där äldre bebyggelses, lokala 

försörjnings och kretsloppssystem eftersträvas. Ambitionen var även att minska 

mängden miljöpåverkande utsläpp till luft, mark och vatten (Boverket, 2016).  

Enligt Boverket (2006) ska alla bostäder som byggs, även de som uppförts enligt 

ekologiska principer, ge förutsättningar för en god inomhusmiljö. Hälsoproblem 

relateras inte sällan till inomhusmiljön och problemen kan bl.a. bero på för låg 

eller för hög luftomsättning, fuktskador och emissioner.  

Fukt är den väsentligaste orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. 

Därför är det viktigt att tester görs på ekologiska byggmaterial. Ofta är ekolo-

giska material gjorda på organiskt material, och om en sådan byggnadsdel är fuk-

tig och andra förhållanden är gynnsamma börjar mikroorganismer så som mögel 

att växa. Organiska material har även ett rykte att lätt angripas av mal och insek-

ter (Boverket, 2016). 
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2.6 Vanliga skivmaterial idag 

 

2.6.1 Gipsskivor 

 

Gipsskivor används som invändig beklädnad på väggar, tak och ibland golv. 

De vanligaste tjocklekarna för gipsskivor är 9 mm och 13 mm. Gips är ett ef-

fektivt material som klassificeras som obrännbart. Själva pappkartongen som 

är applicerade på gipsskivornas ytor är dock brännbara. Gipsskivor tillverkas 

av gipssten (CaSO4 * 2H2O) som bränns så att ¾ av kristallvattnet försvinner 

och ett halvhydrat (CaSO4 * ½ H2O) återstår. För att kunna reglera materi-

alets densitet, tillsätts olika tillsatsmedel. Gipsskivor har en densitet på ca 

800 kg/m3(Burström, 2007). Tillverkningen av gipsskivor är en process som 

utger mycket energi. Mestadels sker energiförlusterna från torkning och 

bränning. Gipsskivor har enligt Wekla (2015) en ångpermeabilitet på ca 

3,5*10-6 m2/s och en värmekonduktivitet på 0,25 W/m*K. 

 

2.6.2 Fermacellskivor 

 

Fermacellskivor är cementbundna glasfiberarmerade skivor med lätt fyllning. De 

är uppbyggda med sandwichstruktur och innehåller inga brännbara eller orga-

niska ämnen. Fermacellskivor går att användas som utvändig beklädnad, men 

även som väggbeklädnad. Till skillnad från gipsskivor har fermacellskivor återvin-

ningsbart papper inbakat i själva skivan (Fermacell 2016). 

 

Enligt Wekla (2015) har fermacell en ångpermeabilitet på cirka 3,5 – 4 *10-6 

m2/s, en värmekonduktivitet på cirka 0,17 – 0,4 W/m*K och en skrymdensitet 

på cirka 1100 – 1200 kg/m3. 

 

2.6.3 Plywood 

 

Plywood är ett skivmaterial som bl.a. används till inredningsarbeten och kon-

struktionsmaterial. Plywood tillverkas generellt av furu eller gran där ett udda 

antal korsade fanérskikt limmas ihop. Framställning av fanér sker mestadels ge-

nom svarvning (Burström, 2007).  
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Burström (2007) redovisar att plywood har en densitet på 480–580 kg/m3 och 

en värmekonduktivitet på 0,14 W/m*K. Enligt Wekla (2015) har plywood en 

ångpermeabilitet på cirka 0,2 – 3,5 *10–6 m2/s och en skrymdensitet på 450 

kg/m3. 

 

2.7 Lerullsskiva. Kombination av lera och fårull 

 

Lerullsskivan kan vara ett ekologiskt alternativ till gipsskivan. Det är ett icke bä-

rande material, men som ska ha förmågan att sättas upp på väggar och tillföra ett 

behagligt klimat i rummet och samtidigt bidra till ett brandskydd. 

Lerskivor och olika typer av lerblock behöver ofta någon typ av armering. I detta 

fall testas om fårull har den förmågan. Fårullen kommer dock inte att kunna an-

vändas vid bärande material, men om ullen kan användas för att stabilisera ler-

konstruktioner och förhindra sprickor, som är vanligt i lerkonstruktioner, är det 

ett stort steg framåt i det ekologiska byggandet. 

Idag används fårull för att täppa igen sprickor och som tätning. Då doppas en 

remsa fårull i lervälling och smetas på sprickan. Leran skyddar även ullen för att 

bli angripen av mal. Lera i kombination med fårull skulle således kunna bilda ett 

användbart och miljövänligt byggmaterial om experimentet visar på goda resul-

tat. 

 

2.8 CPR- och CE - märkning 

 

CPR står enligt den engelska titeln för "Construction Products Regulation" och 

innebär på svenska, byggproduktförordningen. Dess syfte är att försäljning av 

byggprodukter inom inre marknaden ska ha enhetliga villkor. Förordningen inne-

håller regler för hur bland annat CE-märkning ska gå till, vilka möjligheter som 

ska finnas att spåra en produkt från tillverkare till slutkund samt upplysningar om 

nationella regelverk som är relevanta. (Boverket, 2016) 

För att ett byggmaterial ska bli en accepterad produkt på byggmarknaden krävs 

en prestandadeklaration och att varan är CE-märkt för att få säljas, om de omfat-

tas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) 

(Boverket, 2016).  

CE-märkning och prestandadeklaration innehåller viktig information om produk-

ten och även kontaktuppgifter till tillverkaren, vilket tillverkaren upprättar. CE-
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märkning gör det enklare för tillverkaren att sälja sina produkter inom EU, ef-

tersom produkterna bedöms med samma metod. Det gör det även enklare att 

handla byggprodukter inom Europa. CE-märkning för byggprodukter innebär att 

produktens egenskaper har bedömts och beskrivits på ett homogent europeiskt 

sätt och att uppgifterna är tillförlitliga. Till skillnad från andra slags produkter 

markerar CE-märkning för byggprodukter inget godkännande. Det går inte att 

använda CE-märkning som bevis på att en byggprodukt är godkänd inom EU. 

Detta för att byggreglerna är olika inom EU:s länder (Boverket, 2016).  

Både information från prestandadeklaration och CE-märkning måste användas för 

att avgöra om en produkt får användas och tillämpas för ett lands byggregler. I 

prestandadeklarationer finns information om hur produkten är tänkt att brukas. 

Produktens egenskaper och prestanda redovisas i prestandadeklarationen och an-

vändare kan på så sätt jämföra produkter oberoende av var de kommer ifrån (Bo-

verket, 2016).  
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3 Undersökning 

 

3.1 Valda studerande egenskaper 

 

Tillverkning av lerullsskivor gjordes med flera olika kombinationer av lera och 

fårull. Dessa tester gjordes för att få fram ett resultat på vilken kombination av 

lera och ull som fungerar bäst. 

Olika serier har gjorts med fokus på fårullssort, ullmängd och lerviskosi-

tet.  

Serie Ullsort 

G – Tvättad långhårig fårull från Gotland 

3 – Tvättad korthårig fårull från Tranås 

4 – Otvättad fårull från Järbo 

 

Serie lerviskositet 

L1 – Lätt lerviskositet med fårull från Gotland 

L2 – Medel lerviskositet med fårull från Gotland 

L3 – Tjock lerviskositet med fårull från Gotland 

 

Serie ullmängd 

U1 – Liten mängd fårull från Gotland 

U2 – Medel mängd fårull från Gotland 

U3 – Stor mängd fårull från Gotland  

"Serie Ullsort" ska ge en bild på om det blir någon skillnad beroende på om 
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ullen har långa eller korta fibrer, otvättad eller tvättad ull. Detta ger främst re-

sultat vid test av böjhållfasthet. 

"Serie Lerviskositet" där olika konsistenser på leran gjordes för att se om det gav 

någon skillnad i resultat gällande böjhållfasthet och ånggenomsläpplighet. 

"Serie Ullmängd" med olika mängd ull ska visa på om det blir skillnader i 

böjhållfasthet och ånggenomsläpplighet samt om värmekonduktiviteten visar 

på goda eller mindre goda resultat. 

 

3.1.1 Densitet och Porositet 

 

Densitet är förhållandet mellan massa och volym. Det finns skrymdensitet och 

kompaktdensitet. Skrymdensitet innebär att hela materialets volym ingår i be-

räkningen för densiteten, även porvolymen för materialet. Kompaktdensiteten 

däremot beräknas genom materialets kompakta volym, utan porvolymen. Kom-

paktdensiteten går att erhålla från tabell, då ett materials kompaktdensitet till 

större del är konstant. Genom att få ut ett materials skrymdensitet och kompakt-

densitet kan fortsatt beräkning göras för att få fram t.ex. materialets porositet 

(Burström, 2007).  

 

Enligt Burström (2007) anger porositeten (P) förhållandet mellan porvolymen 

och den totala volymen. Porositeten anges i procent och hänger mycket ihop 

med densiteten som är förhållandet mellan massa och volym. Om materialets 

densitet är känd kan således porositeten beräknas ut med hjälp av givna ekvat-

ioner.  

Porositeten ger också svar på materialets mekaniska och fysikaliska egenskaper. 

Porositetens storlek har främst betydelse för materialets hållfasthet och dess vär-

meisolerande förmåga. Enligt Burström (2007) har material med porositet under 

80 % för dålig isolerande förmåga för att med rimlig väggtjocklek uppfylla kra-

ven.  

 

3.1.2 Hållfasthet 

 

Burström (2007) beskriver att hållfastheten anger hur stor last per ytenhet som 

ett material kan bära utan att brista. Hållfastheten bestäms genom att en prov-
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kropp utsätts för en påfrestning som gradvis höjs till dess att provkroppen bris-

ter. Brottlasten kallas den högsta last materialet kan bära innan brott. Hållfast-

heten kan beräknas utifrån olika belastningsfall:  

- Tryck 

- Drag 

- Skjuvning  

- Böjning.  

 

Belastningens riktning på materialprovet har stor betydelse för hållfastheten, och 

beroende på vad det är för material uppträder resultaten olika, men givetvis har 

även provkroppens storlek betydelse. Med riktning menas kraftriktning i förhål-

lande till materialets struktur. För sega material, exempelvis stål, testas i första 

hand draghållfastheten. För spröda material såsom tegel, prövas tryckhållfast-

heten (Burström, 2007). 

 

I studien testas böjningen för att ta reda på om skrivmaterialet håller för belast-

ning på en punkt, fritt upplagd med en konstant spännvidd och enpunktsbelast-

ning. Se figur 1.  

 
Figur 1: Böjhållfasthet 

 

Som tidigare nämnts prövas i första hand tryckhållfastheten för spröda material, 

men att prova draghållfastheten för spröda material är svårt rent provtekniskt, 

och okontrollerade brott sker lätt. För att få ett värde på draghållfastheten för 

spröda material, används istället andra provmetoder såsom böjprov och spräck-

prov. Dessa prov kallas i regel för böjdraghållfasthet respektive spräckhållfasthet 

(Burström, 2007). 

Ett materials hållfasthetsvärden förbinder sig alltid till en viss provningsmetod. 

Om metoden förändras kan avsevärda skillnader uppnås. Exempel på regler är: 

 Stora provkroppar får lägre värden än små. 

 Avlånga provkroppar får lägre värden än kuber 
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 Långsam belastning ger lägre värden än snabb. 

 Våta provkroppar får lägre värden än 

torra. (Burström, 2007) 

 

3.1.3 Ånggenomsläpplighet 

 

Förhöjd fukthalt kan medföra skador och sänka hållfastheten hos material. Vid 

ökning av fukthalten i ett material, täpps vissa porer igen och förhindrar att vat-

tenmolekyler rör sig från områden med hög ånghalt till områden med låg ång-

halt. Detta sker vanligtvis via luften i porsystemet. Fukttransporten börjar samti-

digt ske i vätskefas i samma riktning. Fukttransporten medför ett ökat flöde i 

materialet, men det går inte att skilja på de olika flödena vid mätning. De besk-

rivs istället som den totala fukttransporten (Burström, 2007).  

Ångpermeabilitet anger hur mycket fukt som kan tränga sig igenom ett material 

och mäts i m2/s. För att kunna beräkna ånggenomsläppligheten i ett material, 

behövs faktorer som materialets tjocklek, area och den relativa fuktigheten i den 

omgivande luften. Ånggenomsläppligheten mäts vanligtvis genom koppmeto-

den. Metoden går ut på att ha en kopp där materialet som ska testas appliceras 

som ett lock för koppen. I koppen ska det finnas rent vatten, alternativt en över-

mättad saltlösning. När rent vatten används blir den relativa fuktigheten i kop-

pen 100 %. (Burström, 2007). Koppen ställs i ett klimatskåp med konstant luft-

fuktighet, och för att ta reda på hur mycket fukt som passerar igenom material-

skiktet vägs koppen vid olika tidpunkter. Från de olika mätningarna beräknas 

viktdifferensen och tidsdifferensen för att kunna få fram fuktflödet. Med hjälp av 

fuktflöde, area och tidsdifferens beräknas medelflödet som sedan används för att 

beräkna ångpermeabiliteten, med hjälp av ånghaltsdifferens och tjockleken på 

provet. 

 

Bland fårulls egenskaper förekommer enligt Bednar et al. (2012) en hög fuktka-

pacitet, upp till 35 %. Dess förmåga att absorbera fukt förhindrar kondens, re-

glerar fukt och skapar en behaglig atmosfär. Lera som i naturfuktigt tillstånd be-

står till stor del av vatten har stor förmåga att behålla vatten, och vattenström-

ning genom leran går därför långsamt. Huruvida kombinationen av lera och ull 

kommer att förhålla sig till ångpermeabilitet ska undersökas och jämföras med 

vanliga skivmaterial som finns på marknaden: gipsskivor, fermacellskivor och 

plywood. 
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3.1.4 Värmekonduktivitet 

 

Medvetenhet om stora energiförluster från byggnader har fått både byggbran-

schen och politiker att ta ställning till att minska energiförbrukningen. Från och 

med 2012 trädde energieffektiviseringsdirektivet i kraft, i syfte att vara en ram 

för att främja energieffektivisering inom EU. Målet är att till år 2020 spara 20 % 

primärenergi och 50 % till år 2050, räknat från 1995. Dessutom ska alla nya 

byggnader senast 31:a december 2020 vara ”nära-noll-energibyggnader” enligt 

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. (Energimyndigheten, 2015). 

Sverige har 16 miljömål som har till syfte att bl.a. förbättra miljön och minska 

koldioxidutsläpp. Bland dessa 16 finns målen; begränsad klimatpåverkan, god be-

byggd miljö och giftfri miljö. För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att 

tänka på vilka material som används. Bostäder och lokaler står i Sverige för en 

stor del av energianvändningen enligt Energimyndigheten, (2015). 

Fårullsisolering har enligt Bednar et al. (2012) en värmekonduktivitet på 0,036 

(W/m*K) för en tjocklek av 40 mm fårull vid 20 °C. För att ta reda på om le-

rullsskivorna presterar gällande värmeledningsförmåga utförs undersökning av en 

lerullsskiva med hög andel ull. 

 

 

3.1.5 Praktisk användning 

 

För att ett byggmaterial ska bli accepterat och kunna användas, krävs det att den 

fungerar att bygga med. Om lerullsplattan ska fungera liknande en gipsplatta är 

det viktigt att studera om det går att skruva upp lerplattan på exempelvis en trä-

regel. Om lerullsplattan spricker lätt kommer materialet inte att godkännas som 

byggmaterial. 

 

Det finns två tänkbara alternativ att fästa en lerullsskiva på väggen. Det ena är att 

skruva fast skivan på väggen, på samma sätt som en gipsskiva. Ett annat alternativ 

skulle vara att använda ett starkt lim. Visar experimentet på goda resultat medför 

det ett steg framåt för lerullsskivan som ett användbart byggmaterial. 
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Figur 2. Exempel på användning av lerullsskivor 

 

3.1.6 Brand 

 

Enligt Boverkets byggregler (BBR, 2016) omkommer omkring 120 personer per 

år i Sverige på grund av bränder. Det är därför viktigt att följa Boverkets bygg-

regler för att minska skadorna som sker pga. brand. Alla byggnader ska ha ett 

brandtekniskt brandskydd. Kraven är dock olika beroende på vilken typ av bygg-

nad det gäller samt vilken verksamhet som finns i byggnaden. 

Byggnadsmaterial delas in i olika brandklasser beroende på vilket brandmot-

stånd de har. Det kan till exempel vara mått på bärighet, täthet, isolering och 

begränsad strålning, vid brand (BBR, 2016).  

Enligt BBR (2016) delas materialen in i obrännbara, brännbara och svårantändliga 

material. Då fårull har brandsläckande egenskaper kommer lerullsskivorna att ut-

sättas för brand och undersökas. Skivornas beteende kommer dokumenteras och 

analyseras. 
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4 Metod 

 

4.1 Tillverkning 

 

För att göra ett lerpulver grävdes först lera upp ur marken för att sedan torkas i en ugn, 

med fläkt, på 60 °C. För att underlätta torkningen formades leran till mindre bitar. När 

leran var helt torr, krossades lera till ett fint pulver. Se figur 3. 

Vid tillverkning av lerullsskivorna blandades lerpulvret med vatten i olika proportioner 

för att uppnå olika konsistenser. Alla skivor tillverkades genom att dränka ullen i lera 

innan den spreds ut i formen. Den lerdränkta ullen lades med fibrerna omlott i en 

kvadratisk form, 300x300 mm, och smetades först ut för att få en någorlunda jämn yta 

innan de pressades med en hävarm. Ullen lades omlott för att skapa högre hållfasthet 

och armering likt ett nät. När fårullsplattorna var pressade lyftes de bort med hjälp av 

ett nät (i detta fall klippta potatissäckar) som legat under formen. Plattorna lades på 

tork på ett kompostgaller i ett rumstempererat utrymme i sju dagar. Lerullsskivorna 

gjordes i olika serier, med tre lerullsplattor i varje serie. 
 

 

Figur 3: Tillverkning av lerpulver. 

 

4.1.1 Serie ullsort 

 

I Serie ullsort gjordes tre plattor med samma proportion lera, men olika ullsorter. De 

olika sorterna ull var tvättad långhårig ull från Gotland (G), tvättad korthårig ull från 

Tranås (3) och otvättad ull från Järbo (4). Ullen mättes upp till 96 gram och dränktes i 
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lera med proportionen, 1 del vatten och 2 delar lera. Ullen täcktes helt med lera och 

lades med fibrerna i samma riktning, som lager där varje lager lades omlott i olika fiber-

riktning.  

 

4.1.2 Serie ullmängd 

 

I Serie ullmängd användes lera direkt från marken. Lera togs upp och lades i en hink 

med vatten som fick stå över natten. Därefter mixades leran samman till en bra konsi-

stens, liknande den tidigare leran. Till de tre skivorna användes långhårig tvättad ull 

från Gotland, då den ullen var tvättad och hade långa fibrer som förutsatte god arme-

ring. Tvättad ull användes för att Biggs et al. (2014) i tidigare studier använde sig av 

tvättad ull. Skivorna producerades med olika mängd ull i varje platta för att senare un-

dersöka huruvida mängden ull har betydelse. Den första plattan, U1, gjordes med 50 g 

fårull, den andra, U2, med 100 g fårull och den tredje, U3, med 150 g fårull. 

 

4.1.3 Serie lerviskositet 

 

I Serie lerviskositet gjordes lerullsplattor med olika viskositet på lervällingen. Varje ler-

platta i viskositetserien tillverkades av 140 g tvättad fårull från Gotland, men första 

plattan, L1, tillverkades av lera med proportionerna 1 del vatten och 1,5 delar lera. 

Den andra plattan, L2, tillverkades av lera med proportionerna 1 del vatten och 2 delar 

lera. Den tredje plattan, L3, tillverkades liksom de andra med 140 g fårull, men leran 

var av proportionerna 1,5 delar vatten och 3,5 delar lera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Tillverkning av lerullsskivor. 
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4.2 Laborationstester 

 

I labbet fick lerullsskivorna torka ytterligare i 45 C˚ i en ventilerad ugn. När plattorna 

sedan var helt torra kapades de i fyra lika stora delar.  

Det var viktigt att vid torkning i ugn se till att de blev genomtorra utan att brännas. En 

platta som innan torkning fått en liten skada, kan under torkningen ge större sprickor. 

Skivorna kapades med hjälp av kniv. Med kniven gjordes en skåra i skivan i försök att 

knäcka den. Metoden visades sig komplicerad då ullen gjorde det svårt att knäcka. I ski-

vor med stor mängd ull användes endast kniv för att komma igenom skivan. 

 

4.2.1  Densitet 

 

För att ta reda på lerullsskivornas olika skrymdensiteter behövdes information om 

provbitarnas massor och totala volymer. För att volymen skulle bli så korrekt uträknad 

som möjligt, slipades provbitarna jämna. Volymen beräknades med hjälp av area och 

tjocklek på provbitarna. Massan framtogs via vägning av varje provbit. 

 

4.2.2 Böjhållfasthet 

 

För att mäta böjhållfastheten behövde lerbitarna sågas i mindre bitar samt jämnas till 

med hjälp av en slip. Detta för att provbitarna skulle kunna tryckas på en jämn yta. Av 

varje likvärdig provkropp sågades tre provbitar ut. Bitarna sågades i mindre bitar med 

hjälp av en elektrisk sticksåg, och efter det slipades de med sandpapper för att skapa en 

jämt yta och form. 

Böjtesterna gjordes med hjälp av en universalprovsmaskin – Shimadzu AG-X PLUS. 

100 kN, klass 0.5, samt datorprogrammet Trapezium X som registrerad all data i ett 

diagram. Maskinen mätte last och deformation. En spännvidd på 40 mm användes och 

provbitarna hade en längd och bredd på ca 50 mm. Höjden varierade mellan 10 och 20 

mm.  

 

Figur 5: Provbitarsmått 
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Figur 6: Böjtest på lerullsskiva 3 

 

 

 

 

 

  

 

Efter testerna, fördes värden in i Excel, där nya diagram kunde skapas. Ett medelvärde 

av de tre mätningar som gjordes av samma provkroppar räknades ut för att få ett värde 

på varje provtyp. 

 

 
 

 

Figur 7: Böjtest på lerskiva EB

 

Figur 8: Efter böjtest på EB
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Figur 9: Metod på maxlastberäkning. 

 

 

Medelvärdet av den antagna maxkraften för provbiten togs fram. Se figur 9. 

Maxkraften antogs vara vid den kraft där provbiten fick en spricka, och där materi-

alet enligt diagrammet hamnade i ett plastiskt tillstånd. En jämförelse av alla provty-

per kunde sedan göras för att se skillnaderna. 

För att få en större förståelse för resultatet och skivornas tekniska egenskaper räknades 

böjspänningen ut. När provkroppen utsattes för ett böjmoment (Mb), uppstod en böj-

spänning som var störst i ytterkanterna.  

Med hjälp av mätningarna kunde uträkningar göras för böjmomentet (Mb) samt böj-

motståndet (Wb). Utifrån dessa värden kunde sedan den maximala böjspänningen (Ϭb) 

beräknas.  

 

𝑀𝑏 =
𝑃∗𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑

4
 (Nmm) Ekv. 1 

 

𝑊𝑏 =  
𝑏ℎ2

6
 (mm3) Ekv. 2 

 

Ϭ =
𝑀

𝑊
  (MPa) Ekv. 3 
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4.2.3 Ånggenomsläpplighet 

 

För att mäta ånggenomsläppligheten användes “koppmetoden”. Kopparna hade en di-

ameter på 90 mm. En elektrisk figursåg användes för att skära ut runda provbitar som 

passade i kopparna. Provens vikt dokumenterades. Runt provbitarna sattes eltejp för 

att hålla ihop proven och få en mer tydlig kant. Kopparna fylldes med 1,5 dl vatten, 

och proven placerades tätt mellan två ringar i övre kant på koppen. Springor tätades 

med häftmassa och ett "ramlock" skruvades fast på burken. Se figur 10. Hela koppen 

vägdes och dokumenterades. I brist på provkoppar, sållades provbit G bort eftersom 

den är relativt lik provbit L2.  

    

 

Figur 10: Experimentuppställning för ånggenomsläpplighetstesterna. 

 

 

Kopparna placerades i ett klimatskåp med temperaturen 20 °C och med en relativ fuk-

tighet (RH) på 40 %. Se figur 8. Kopparna vägdes sex gånger under en period av åtta 

dagar. Mätningarna noterades i ett Exceldokument och utifrån mätdata beräknades 

viktdifferens och tidsdifferens, som användes för att få fram fuktflödet. Med hjälp av 

fuktflöde, area och tidsdifferens beräknades medelflödet. Medelflödets värde användes, 

tillsammans med ånghaltdifferens och tjocklek på provet, för att beräkna ångpermeabi-

liteten. 
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Figur 11: Provkopparna i klimatskåpet. 
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4.2.4 Värmekonduktivitet 

 

Vid mätning av ett materials värmeledningsförmåga krävs väl definierade förhållanden 

inom mätområdet. Det är även viktigt att flödet som mäts och modellen som används 

vid resultatbearbetningen överensstämmer med varandra. Som metod är det vanligast 

att skapa ett väldefinierat endimensionellt värmeflöde inom mätområdet. 

För att ta reda på lerullsskivan U3:s värmeledningsförmåga användes ett referens-

material. Referensmaterialet var cellplast av typ XPS 300 som hade ett känt lambda-

värde på 0,034 W/m*K. 

På en metallställning, bestående av en aluminium platta med fyra ben av plast, lades re-

ferensmaterialet XPS 300. Referensmaterialet hade en tjocklek på 10 mm. Ovan re-

ferensmaterialet lades provmaterialet som bestod av lerullsskivan U3. Provmaterialets 

area var mindre än referensmaterialet och fick därför ramas in med XPS 300 för att för-

hindra att värmen skulle tränga sig ut från sidorna. Lerullsskivan hade en tjocklek på 17 

mm. 
 

 

Figur 12: Lerullsskivan U3 med XPS kring sig.   Figur 13: Doppvärmare i balja med vatten. 

Över lerullsskivan lades ett tjockt lager cellplast med en balja fastlimmad över sig. Bal-

jan fylldes med vatten och två doppvärmare sattes fast med sugproppar i botten av bal-

jan. Vattenbadet värmdes med hjälp av doppvärmarna upp till en temperatur av ca 

45°C. I vattnet fördes en vattenpump ner för att cirkulera vattnet. Ett lock av cellplast-

isolering sattes över hela ställningen för att förhindra värmen från att sprida sig på annat 

håll än vad som tänkts. Mellan baljan och locket applicerades ett plastskydd med funkt-

ion att skydda locket från kondensation. 
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Figur 14: Värmeprovets experimentuppställning. 

 

 

Nio termoelement fästes på olika ställen för att läsa av temperaturen. Termoele-

ment 1 och 2 lades på lerullsskivan, 3 och 4 mellan lerullsskivan och referens-

materialet och 5 och 6 mellan aluminiumplattan och referensmaterialet. Se figur 

14. De tre sista termoelementen applicerades i baljan med vatten (9), aluminium-

plattans undersida (8) och i luften (7). Termoelementen fästes med maskerings-

tejp och eventuell inverkan på testet försummades. Termoelementen var sedan 

tidigare kalibrerade och användes för att registrera data över temperaturskillna-

den mellan referensmaterialet och lerullsskivan. 

När stationära värden var uppnådda användes temperaturskillnad över referens-

materialet XPS 300 och provmaterialet U3. Dessa var proportionella mot 

varandra. Värmekonduktivitetens lambda-prov (λ) för provmaterialet U3 beräk-

nades utifrån ekvationerna 4 och 5. 

 

 

𝑞𝑟𝑒𝑓 =
𝜆𝑟𝑒𝑓∗Δ𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑟𝑒𝑓
  Ekv. 4 

 

 

  

𝜆𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝑞𝑟𝑒𝑓∗𝑑𝑝𝑟𝑜𝑣

Δ𝑇𝑝𝑟𝑜𝑣
  Ekv. 5
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Lerullsskivans medelvärde beräknades ut med ekvation 6, och dess standardavvi-
kelse 

med hjälp av ekvation 7. 

 

𝑚 =
Σ𝜆

𝑛
   Ekv. 6 

 

𝜎𝑠 = √
Σ(𝑥−𝑚)2

𝑛−1
  Ekv. 7 

 

 

4.2.5 Praktisk användning. Skruvtester 

 
Provbitar sågades ut till ungefär 50x50 mm stora bitar. Provbitarna borrades 

med en 3,4 mm borr och en försänkning gjordes med en 9 mm försänknings-

borr. Provbitarna fick en försänkning eftersom skruvens huvud skulle komma 

under ytan. När borrhålen var gjorda, skruvades provbitarna fast på en träregel. 

Försöket gick ut på att se hur skivorna tålde att borras i och skruvas upp. 

Ytterligare skruvtest gjordes där lerullsskivorna skruvades fast direkt på en träre-

gel utan tidigare borrat hål. Fastskruvningen gjordes med skruvdragare och gips-

skruv. Försöket gick ut på att praktiskt testa om materialet är användbart i prak-

tiken. 
 

 

 

Figur 15: Skruvtest mot regel. 
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4.2.6 Brand 

Brandtester gjordes för att se hur lerullsskivorna reagerar i samband med eld. 

Testerna utfördes genom att några provbitar (3, 4 och L1) försöktes antändas 

med hjälp av en gasolbrännare. Gasolbrännaren riktades mot provskivorna på ett 

kort avstånd. 
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5 Resultat 

5.1 Densitet 

 

För att få en bättre förståelse av lerullsskivornas resultat och för att kunna jäm-

föra resultaten med andra skivmaterial, har skrymdensiteten på de olika lerulls-

skivorna beräknats. Skrymdensiteten har beräknats på provbitarna som användes 

vid beräkning av ånggenomsläppligheterna. Vid beräkning har ekvation 8 an-

vänts. Se bilaga B för utförligare beräkning. 

 

𝑚 =
𝜌

𝑉
   Ekv. 8 

 
  

Tabell 1. Beräknad densitet för provobjekt i ångmotståndsexperimentet, enligt 

ekvation 5. 
 

Provbit Densitet Enhet 

G 1401 kg/m3
 

3 1408 kg/m3
 

4 1329 kg/m3
 

U1 1680 kg/m3
 

U2 1362 kg/m3
 

U3 1351 kg/m3
 

L1 951 kg/m3
 

L2 1133 kg/m3
 

L3 1461 kg/m3
 

 

5.2 Porositet 

 

Genom uträkning av porositeten ges en större förståelse för lerskivans egenskaper 

som byggnadsmaterial.  

𝑃 = 1 −
𝜌

𝜌𝑘
  Ekv. 9 

Vid beräkning har ekvation 9 använts. Se bilaga C för mer detaljerad beräkning. 
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Tabell 2. Beräkning av porositeten för varje sorts lerullsprovbit, enligt ekvation 6. 

Provbit Porositet [%] 

G 48,1 % 

3 47,8 % 

4 50,7 % 

U1 37,7 % 

U2 49,5 % 

U3 49,9 % 

L1 64,8 % 

L2 58,0 % 

L3 45,9 % 

 

Medelvärdet för serie Ullsort blev 49 %, för serie Lerviskositet 56 % och för serie 

Ullmängd 46 %.  

 

5.3 Böjhållfasthet 

 

Resultatet visade på att samtliga provkroppar har ett okontrollerat brott. Med 

fårullen får materialet en seghet som gör att bitarna endast spricker långsamt, och 

inte går mitt itu. Se även bilaga D. 

 

5.3.1 Serie Ullsort 
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Figur 16: Last och deformationsdiagram. Prov G 
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Figur 19 Last och deformationsdiagram. Prov 4 

Figure 18: Last och deformationsdiagram. Prov 3 
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5.3.2 Serie Lerviskositet 
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Figur 20: Last och deformationsdiagram. Prov L1 



 

38 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

L  

L

L C 

 
 

50 

 

        

  

Figur 21: Last- och deformationsdiagram.Prov L2 
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Figur 22: Last och deformationsdiagram. Prov L3 
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5.3.3 Serie Ullmängd 

 

 

 

5.2.4 
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Figur 23: Last och deformationsdiagram. Prov U1 

Figur 24: Last och deformationsdiagram. Prov U2 
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Figur 25: Last och deformationsdiagram. Prov U3 

 

 

 

5.3.4 Ekologiska byggvaruhusets provbit 
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Figur 26: Last och deformationsdiagram. Prov EB. 
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5.3.5 Sammanställning 

 

Tabell 3: Resultat per serie                 Tabell 4: Resultat i stigande ordning. 

 

Provtyp Tjocklek 

[mm] 

Kraft 

[N] 

G 10,4    118 

3 17,7 345 

4 13    166 

L1 13 120 

L2 15      243 

L3 19,8      533 

U1 14,5      273 

U2 18      463 

U3 19,2 550 

EB 18    436 

 

 

Tabell 5: Sammanställning av alla värden på serie Ullsort 

 

 

 

 

 

 

 

Provtyp Tjocklek 

[mm] 

Kraft 

[N] 

G 10,4 118 

L1 13 120 

4 13 166 

L2 15 243 

U1 14,5 273 

3 17,7 345 

EB 18 436 

U2 18 463 

L3 19,8 533 

U3 19,2 550 
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Tabell 6: Sammanställning av alla värden på serie Lerviskositet 

 

 

Tabell 7: Sammanställning av alla värden på serie Ullmängd 

 

 

 

5.4 Ånggenomsläpplighet 

 

Ångpermeabiliteten beräknades per kvadratmeter och sekund för samtliga mät-

ningar och mättillfällen. Därefter beräknades medelvärdet av ånggenomsläpplig-

heten. 

Resultatet blev för varje provbit ett värde mellan 2,3 * 10–6 m2/s och 3,6 * 10-6 

m2/s. Se tabell 8. För mer utförligare uträkningar, se bilaga E. 

 

Tabell 8. Beräknat medelvärde för ångpermeabilitet för samtliga prov och mättillfällen. 
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3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 

3,1 2,3 2,4 3,3 3,2 3,6 3,2 3,4 x 10-
 

6m2/s 
 

 

5.5 Värmekonduktivitet 

 

Värmeledningsförmågan för lerullsskivan U3 beräknades till ett värde av 0,218 

W/m*K ± 0,017 W/m*K. I tabell 9 visas medelvärdet för lerullsskivan U3 uti-

från antalet mättillfällen och tabell 10 visar standardavvikelsen. 

 

 

Tabell 9. Beräknad värmekonduktivitet för lerullsskivan U3  

Medelvärde värmekonduktivitet () Enhet 

0,218 W/m*K 

 

 

Tabell 10. Beräknad standardavvikelse för lerullsskivan U3. 

 

Standardavvikelse Enhet 

0,017 W/m*K 
 

 

För utförligare beskrivning av resultatet, se bilaga F. 
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Figur 27: Borr efter borrning av le-
rullsskivan L1. 

5.6 Praktisk användning vid skruvtester 

 

De utsågade provbitarna skruvades fast på en träregel med hjälp av ett redan 

borrat hål i varje provbit. Testerna gick ut på att se 

huruvida proven klarade av att borras och skruvas upp på 

en regel. 

Resultatet visade på att alla provbitar klarade att bor-

ras och skruvas i utan att sprickbildning uppkom. Det 

praktiska testet visade även på att platta L1 som hade 

en lösare lerblandning var aningen svårare att borra i 

eftersom ullen hade lättare att lossna och fastna i bor-

ren. Detta var dock inget större problem eftersom ul-

len lätt kunde tas bort från borren. Se figur 27. 

 

5.7 Brand 

 

Provbitarna som testades för antändning med en gasolbrännare, självsläck-

tes. L1 som var gjort med en lösare lerblandning, och därför hade mer 

fårull synligt, glödde lite mer, men antändes inte. Lerullsskivorna blev till 

synes lite svarta där gasolbrännaren hade bränt, men antände aldrig. Ler-

skivor med mer lera gav mindre antändning än lerskivor med mindre andel 

lera, då fårullen var det som gav en början till antändning. 
 

 

 

Figur 28: Brandtest på lerullsskiva U2    Figur 29: Brandtest på lerullsskiva L1 

   

 



 

45 

 

6 Diskussion 

Det är viktigt att understryka att fårullen endast ska ses som en miljövänlig pro-

dukt om den fårull som används endast är den som i annat fall skulle slängas eller 

brännas. Den här studien är tanken inte att betrakta fårull som en masstillverkad 

produkt till isolering eller armering.  

6.1 Densitet 

 

Vid jämförelse mellan densitet på gipsskivor, fermacellskivor, spånskivor och le-

rullsskivor hade lerullsskivorna högre densitet än de andra. Fermacell med sin 

densitet på cirka 1100 – 1200 Kg/m3 fick enbart högre värden än L1 och L2. Se 

tabell 8. 

 

Tabell 11. Jämförelse mellan beräknad densitet, i stigande ordning. 

 

Provbit  Densitet Enhet 

Plywood 480–580 kg/m3 

Gipsskivor 800 kg/m3 

L1 951 kg/m3 

Fermacell 1100–1200 kg/m3 

L2 1133 kg/m3 

4 1329 kg/m3 

U3 1351 kg/m3 

U2 1362 kg/m3 

G 1401 kg/m3 

3 1408 kg/m3 

L3 1461 kg/m3 

U1 1680 kg/m3 

 

U1 tillverkades med mindre mängd fårull än de andra lerullsskivorna i samma se-

rie, resultatet blev bland annat högre densitet. L3 som tillverkades med tjockare 

lerviskositet fick som följd högre densitet än L1 och L2 som tillverkades med 

tunnare lerviskositet. Antaganden som kan göras av dessa påståenden är att 

tjockare lerviskositet och större mängd lera i förhållande till ull, ger högre densi-

tet.  
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6.2 Porositet 

 

Eftersom resultaten inte visar på att skivan har en porositet på över 80 % kan det 

konstateras att lerullsskivan inte klassas som ett värmeisolerande material. Men 

eftersom porositeten även har betydelse för hållfastheten är det intressant att se 

dess resultat för vidare forskning i liknande material. Dock är detta inte kopplat 

till fårullen då den är försumbar i beräkning för porositeten för lerullsskivan.   

I jämförelse med porositeten för tegel (bränd lera), som är 36 % enligt Burström 

(2007), har lerullsskivan en högre procentuell porositet på ca 50 %.  

 

6.3 Böjhållfasthet 

 

 I tabell 4 syns att U3 tålde att belastas med störst kraft, 550 N. Tjockleken på 

U3 var liknande de på U2, L3 och 3. Främsta skillnaden mellan U3 och och de 

andra var att U3 hade större mängd fårull, samt att leran som användes var tagen 

direkt från marken utan mellanleden, torkning och pulverisering. Oväntat var 

att U3 endast hade en densitet på 1352 kg/m3, trots att den tålde störst kraft. 

Eftersom porositeten endast uppgick till 49,9 % för lerullsskivan U3, är det möj-

ligt att dess tålighet beror på att den är kompakt.  

 

I serie ullmängd har U1 50 g ull och en tjocklek mellan 12,7 och 16,5 mm. U2 

har 100 g ull och en tjocklek mellan 16,3 och 18,9 mm. U3 är gjord av 150 g ull 

och har en tjocklek mellan 18,4 och 20 mm. Det stiger i både mängd ull och 

tjocklek från U1 till U3, ett samband som även syns i resultaten för böjhållfast-

het, där U1 tålde att belastas med 273,3 N, U2 med 463,3 N och U3 med 550 

N. I tabell 7 redovisas olika värden för serie ullmängd, bl.a. densitet. Densiteten 

visar sig vara störst för U1 och lägst för U3. Det medför även att porositeten är 

lägst för U1 och högst för U3. Från detta antas att mängden ull har stor påverkan 

vad gäller högre hållfasthet, eftersom ullen bidrar till att skapa luftrum i leran 

och därmed höjer andel porvolym.  

 

Lerullsskiva L1:s porositet på 64,8 %, är högst bland de olika skivorna. Trots 

detta tål den endast en last på 120 N. Dess resultat för böjhållfasthet uppskattas 

bero på att lerviskositeten på en del vatten och 1,5 delar lerpulver, var för lös. 

En faktor är även att böjmotståndet för L1 endast var 955,4 mm3, ett värde som 

berodde till största del av att skivan med en tjocklek mellan 10,4 och 15,9 mm, 

var för tunn.   
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Märkbart i resultatet var att L2 som hade större tjocklek än U2, visade sämre re-

sultat på böjhållfasthetsprovet. U2 hade även 40 g mindre ull än L2, och ungefär 

samma viskositet på lervälling. Den enda skillnaden ligger i att leran från L2 

gjordes av ett lerpulver, medan leran från U2 gjordes av lera direkt från marken, 

utan att torka innan. Kanske betyder detta att leran vid torkning och krossning 

förlorar sin kohesionskraft. 

 

En jämförelse mellan lerullsskivorna och lerskivan från det ekologiska bygg-

varuhuset visade en tydlig skillnad på böjhållfasthetstesterna. Lerskivan EB vi-

sade goda resultat på böjhållfasthet, men leran föll efteråt lätt isär då nätet 

skildes från den leran. Detta var dock inget som skedde för lerullsskivorna. 

Fårullen gav materialet en seghet och testbitarna föll inte isär. Se figur 8. 

 

Av resultaten från böjhållfasthetstesterna går det med hjälp av densitet, porositet 

och böjmotstånd se hur mängden ull har betydelse för resultatet, men även ler-

viskositet och eventuellt tillverkningsteknik. Teoretiskt skulle en lerullsskiva 

med stor mängd ull, tjock lerviskositet och med stor och jämn tjocklek på skiva, 

vara den ultimata lerullsskivan, vad gäller böjhållfasthet. Det är även möjligt att 

lera som brukas direkt från marken, utan mellanled skulle bidra till en starkare 

skiva. Något som skulle kunna undersökas i senare studier.  

 

 

6.4 Ånggenomsläpplighet 

 

Lerullsskivorna 4 och U1 visade sig ha lägst ångpermabilitet på 2,3 x 10-6 och 2,4 

x 10-6 m2/s. Skiva 4 var gjord på 96 g fårull från Järbo. Fårullen var otvättad och 

vägde därför tyngre än den tvättade ullen. Mängden ull blev därför till synes 

mindre. U1 är den skiva i serie U som gjordes med endast 50 g fårull från Got-

land. Det var alltså de skivor som hade minst ull som presterade bäst vid tester 

för ånggenomsläpplighet. Om vi skulle ha haft en skiva med bara lera, hade den 

kanske visat på ännu bättre ångpermeabilitet. 

Med värden från 2,3 x 10-6 m2/s till 3,6 x 10-6 m2/s presterar lerullsskivorna bra 

jämförelsevis med gips på ca 3,5 x 10-6 m2/s och fermacell på 3,5-4 x 10-6 m2/s. 

Plywood har ett stort spann på 0,2 - 3,5 x 10-6 m2/s, vilket även lerullsskivorna 

ryms inom. 
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6.5 Värmekonduktivitet 

 

Mätningen av lerullsplattan U3 visade att den platta med störst mängd fårull hade 

en värmekonduktivitet på 0,218 W/m*K. U3 hade vid hel skiva 150 g fårull och 

lerviskositeten var uppskattad till 1 del vatten och 2 delar lera. Därför gjordes 

antagandet att U3 borde ha bättre värmekonduktivitet eftersom de andra hade 

mindre mängd fårull. Det skulle dock vara möjligt att L1 som var tillverkad med 

140 g fårull och en lös lerviskositet på 1 del vatten och 1,5 delar lera skulle ha 

bättre värmekonduktivitet eftersom fårullsisolering i sig enligt tidigare studie av 

Bednar et al. (2012) hade en betydligt lägre termisk konduktivitet på 0,036 

W/m*K. Eftersom L1 tillverkades med lös lerviskositet blev mängden lera 

mindre än tidigare prover, för att leran vid tillverkning till viss mån pressades ur 

formen. Därför var möjligtvis mängden fårull i proportion till lera mer, och 

skulle därför kunna ha bättre värmeledningsförmåga än U3. Eftersom värmekon-

duktiviteten på grund av tidsbrist endast beräknades för U3, hade det i kom-

mande studier varit intressant att göra en jämförelse mellan olika lerullsskivor. 

 

Vid jämförelse mellan resultatet för U3 och värmekonduktivitet för fårullsisole-

ring i tidigare studier av Bednar et al. (2012) och Bosia et al. (2015) har lerulls-

skivan högre värmeledningsförmåga. Fårullsisoleringen hade enligt Bednar et al. 

(2012) en värmekonduktivitet på  0,036 W/m*K och fårullsplattan Cartonlana 

hade enligt Bosia et al. (2015) en värmekonduktivitet på 0,043 W/m*K. 

Gipsskivor med en värmekonduktivitet på 0,25 W/m*K har högre värmeled-

ningsförmåga än U3. Fermacell har med sin värmekonduktivitet mellan 0,17 

W/m*K och 0,4 W/m*K både lägre och högre värmekonduktivitet än U3. Ply-

wood har med sin värmekonduktivitet på 0,14 W/m*K en lägre värmelednings-

förmåga än U3 och därför bättre värmekonduktivitet. Värmekonduktiviteten på 

fårullsisolering visar i tidigare studier att fårullsisolering i sig självt har bra vär-

mekonduktivitet. Lerans inverkan gör alltså stor skillnad på materialets värme-

ledningsförmåga, sannolikt eftersom materialet blir kompakt. 

Överlag har U3 ett bra värde som skivmaterial, men inte som ett isolerings-

material.  
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6.6 Praktisk användning 

 

Skruvtesterna visade att det fungerade att skruva upp provbitar på reglar, 

både genom att först borra hål för att sedan skruva, samt genom att skruva di-

rekt på provbitarna utan borrning innan. Varken vid borrning och skruvning 

uppkom sprickor. Detta goda resultat visar att plattorna kan användas som 

fungerande skrivmaterial, utan problem vid montering. 

Skulle lerullsskivorna ändå spricka, lagas de lätt med en bit fårull doppad i ler-

välling som stryks på sprickan. 

 

6.7 Brand 

 

Resultaten för de brandtester som gjordes visade på att lerullsskivorna är brand-

hämmande material. Från tidigare studier tillhandahölls information om fårulls 

förmåga att vara självsläckande. Det är alltså mycket rimligt att lerullsskivorna är 

brandresistenta, vilket testerna visade på. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

 

Vid tillverkning av lerullsskivorna användes, som tidigare nämnts, olika proport-

ioner mellan lera och vatten. Rekommendationen är att använda en lerblandning 

på 1 del vatten och 2 delar lerpulver. 

 

Den teknik som användes för att skapa lerullsskivorna bör göras på annorlunda 

sätt, för att smidigare uppnå en jämn tjocklek för plattan. 

 

Som konstaterats i diskussionskapitlet, har mängden av såväl ull som lervälling, 

en betydande roll för hur stark och hållfast lerullsskivan blir. Då lerullsskivorna 

dock smulade och den torkade leran inte fäste på fårullen när bitarna torkat, 

skulle en rekommendation vara att behandla skivorna med en ytbehandling, 

eventuellt vid tillverkning placera tunn papp på lerullsskivans yta. 

 

Lerullsskivan kan fungera som en täckande skiva i inomhusmiljö, likt en gips-

skiva. De skivor som fungerade bäst i förhållande till de byggnadstekniska tester 

som gjorts är lerullsskiva L2 som hade den rekommenderade viskositeten på ler-

välling och gav en fast och fin lerullsskiva. Lerullsskivan som tålde störst last var 

U3, med stor mängd ull. 

 

För att tillverka en lerullsskiva som klarar av stora laster bör ull med långa fibrer 

dränkas i lervälling med proportionerna en del vatten och två delar lerpulver. 

Även om lerpulver var lättare att arbeta med rent forskningsmässigt, visade re-

sultaten på att lera som inte gjort till pulver innan blandning med vatten, var 

bättre ur hållfasthetssynpunkt. 

 

Lerullsskivan U1 rekommenderas om målet med skivan är hög hållfasthet. Den 

har lägst proportion porositet, med endast 37,7 % och densiteten uppgick till 

1680 kg/m3. Dess höga hållfasthet beror på många parametrar, bland annat att 

mängden fårull endast uppgick till 50 gram. Leran blandades direkt från mark 

till en konsistens som uppfyllde fingertestet, samt var lik konsistensen 2 delar 

lera och 1 del vatten. En okänd parameter är huruvida lera från mark, som inte 

gjorts till pulver, har starkare beståndsdelar eftersom det inte är ren lera.  

 

Ångpermeabiliteten för U1 var 2,4 x 10–6 m2/s, vilket var bland det lägsta vär-

det av de andra provbitarna. Fukten transporterades alltså inte lika mycket och 

inte lika snabbt genom materialet.  

 

U1 tåldes att belastas med en kraft av 273 N. U1 har inte högst hållfasthet, det 
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har som nämnt tidigare U3 som klarar av en belastning på 550 N. U3 däremot 

klarar av en så pass hög belastning på grund av att den har större mängs ull som 

håller ihop materialet även vid tryck. U3 får därför ett segare brott.  
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http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jords-hallfasthet/berg/skjuvhallfasthet/
http://wekla.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Referensvärden-150504.pdf
http://wekla.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Referensvärden-150504.pdf
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Bilaga A – Recept  
 

Matris för samtliga lerullsskivor 
 

Beskrivning av samtliga lerullsskivor gällande dess recept och vilka byggnadstekniska tester som 
utförts.  

Figur 1: Matris över samtliga lerullsskivor. 

 

T = Böjhållfasthetstest  

Å = Ånggenomsläpplighet 

V = värmekonduktivitetstest 

B = Brandtest 
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Recept  
 

G 
 

Fårull: 96 gram ull från Gotland. Långhårig tvättad ull.  

Lervälling: En del vatten och två delar lerpulver.  

 

3 
 

Fårull: 96 gram ull från Tranås. Korthårig tvättad ull.  

Lervälling: En del vatten och två delar lerpulver.  

 

4 
 

Fårull: 96 gram otvättad fårull från Järbo.  

Lervälling: En del vatten och två delar lerpulver. 

 

L1 
 

Fårull: 140 gram långhårig ull från Gotland 

Lervälling: En del vatten och 1,5 delar lerpulver 

 

L2 
 

Fårull: 140 gram långhårig ull från Gotland 

Lervälling: En del vatten och två delar lerpulver 

 

L3 
 

Fårull: 140 gram långhårig ull från Gotland 

Lervälling: En del vatten och 2,33 delar lerpulver  
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U1 
 

Fårull: 50 gram tvättad fårull från Gotland 

Lervälling: Lera direkt från marken som blandas med vatten för att bilda rätt konsistens. 
Används fingertestet för att se att rätt konsistens på lervällingen bildats.   

 

U2 
 

Fårull: 100 gram tvättad fårull från Gotland 

Lervälling: Lera direkt från marken som blandas med vatten för att bilda rätt konsistens. 
Används fingertestet för att se att rätt konsistens på lervällingen bildats.   

 

U3 
 

Fårull: 150 gram tvättad fårull från Gotland 

Lervälling: Lera direkt från marken som blandas med vatten för att bilda rätt konsistens. 
Används fingertestet för att se att rätt konsistens på lervällingen bildats.   
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Bilaga B – Densitet 
 
Uppmätning av massa (m) 
 
 
Tabell 1. Uppmätt vikt i kilogram av varje sorts lerullsprovbit på ånggenomsläpplighetexperimenten.  
 
Provbit Massa (m) Enhet 
G 0,09272 kg 
3 0,13547 kg 
4 0,08978 kg 
U1 0,12488 kg 
U2 0,15156 kg 
U3 0,15239 kg 
L1 0,06291 kg 
L2 0,10627 kg 
L3 0,18961 kg  

 
 
Beräkning av volym (V) 
 
 
𝑉 = 𝐴 ∗ 𝑑  Ekv. 1  
 
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 
𝑑 = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 
 
Se bilaga Ånggenomsläpplighet för värden på A och d. 
 
 
Tabell 2. Beräknad volym på provbitarna, enligt ekvation 1. 
 
Provbit Volym (V) Enhet 
G 6,6143 *10-5 m3 

3 9,6208*10-5 m3 
4 6,7512*10-5 m3 
U1 7,4318*10-5 m3  
U2 11,1227*10-5 m3 
U3 11,2736*10-5 m3 
L1 6,6145*10-5 m3 
L2 9,3737*10-5 m3 
L3 12,9764*10-5 m3 
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Beräknad densitet (ρ) 
 
𝜌 = 0

1
  Ekv. 2 

 
 
Tabell 3. Beräkna densitet för varje sorts lerullsprovbit, enligt ekvation 2. 
 
Provbit  Densitet  Enhet  
G  1401,8  kg/m3  
3  1408,1  kg/m3  
4  1329,8  kg/m3  
U1  1680,3  kg/m3  
U2  1362,6  kg/m3  
U3  1351,7  kg/m3  
L1  951,1  kg/m3  
L2  1133,7  kg/m3  
L3  1461,2  kg/m3  
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Bilaga C – Porositet  
 
 
Beräknad porositet (P)  
 
𝑃 = 1 − %

%&
  Ekv. 1 

 
Vid beräkning av porositeten av lerullsskivan kan fårullen räknas som försumbar eftersom 
den inte medför en stor vikt till materialet.  
 
Kompaktdensiteten, 𝜌(, fås från tabellvärden i Burström (2007). Tegel som är bränd lera, 
har en kompaktdensitet på 2650 kg/m3.  
 
Enligt Statens geotekniska institut har lera en kompaktdensitet på ca 2700–2800 kg/m3. 
 

𝜌(_*+,- = 2700	𝑘𝑔/𝑚6   
 
 
 
Tabell 4. Beräkning av porositeten för varje sorts lerullsprovbit, enligt ekvation 1.  
 
Provbit Porositet [%] 
G 48,1 % 
3 47,8 % 
4 50,7 % 
U1 37,7 % 
U2 49,5 % 
U3 49,9 % 
L1 64,8 % 
L2 58,0 % 
L3 45,9 % 

 
 
Medelvärdet för Serie Ullsort  
49 % 
 
Medelvärdet för Serie Ullmängd 
46 % 
 
Medelvärdet för Serie Lerviskositet 
56 % 
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Bilaga D – Hållfasthet böjprov 
 

 

Tabeller från mätning av provkroppar 
 

Tabell 1: Uppmätt sidomått och tjocklek. Serie ”Ullsort” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Provbit Mått 
[mm] 

Tjocklek 
[mm] 

GA 54*47 10 

GB 57*56 11,3 

GC 55*48 10    

3A 53*57 17,8 

3B 50*60 18,4 

3C 55*48 17    

4A 55*52 12,3 

4B 61*48 13,1 

4C 57*55 13,4 

Provbit  Mått 
[mm] 

Tjocklek 
[mm] 

L1A 51*53 10,4 

L1B 59*56 13 

L1C 63*59 15,9 

      

L2A 50*48 15,6 

L2B 54*46 15,2 

L2C 54*55 14,1 

      

L3A 55*52 19,3 

L3B 48*52 21,3 

L3C 49*49 18,9 

 Tabell 2: Uppmätt sidomått och tjocklek. Serie ”Lerviskositet” 
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Tabell 3: Uppmätt sidomått och tjocklek. Serie ”Ullmängd” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagande av maximal last från diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärdet av det antagna maxkraften för provbiten. Vid den kraft där provbiten får en 

spricka, och där materialet hamnar i ett plastiskt tillstånd. Diagrammet visar värden från tre 

mätningar på samma typ av provbit.  

Medelvärdet formel:  

𝐹𝑚 =
(𝑋𝐴+𝑋𝐵+𝑋𝐶)

3
    Ekv. 1 

Provbit Mått 
[mm] 

Tjocklek 
[mm] 

U1A 48*49 12,7 

U1B 46*52 16,5 

U1C 52*50 14,55 

      

U2A 47*51 16,3 

U2B 46*50 18,9 

U2C 54*51 18,9 

      

U3A 51*50 18,4 

U3B 51*51 20 

U3C 51*50 19,2 

Figur 1: Illustrerad bild på hur metod utfördes. 
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Resultat böjprov 
 

Resultatdiagram 

 

Provbit från Ekologiska byggvaruhuset  

 

 

Figur 2: Diagram för beräknad last. Prov EB 

(540 + 410 + 360)/3 = 436,7 N 

 

Provbit 3.  Kort ull + lervälling  
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 (300 + 405 + 330)/3 = 345 N 

 

Provbit 4.  Otvättad ull + lervälling 

 

 

Figur 4: Diagram för beräknad last. Prov 4 

(220 + 120 + 160)/3 = 166,7 N 

 

Provbit G. Lång ull + lervälling 

 

 

Figur 5: Diagram för beräknad last. Prov G 
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(160 + 55 + 140)/3 = 118,3 N 

 

Provbit L1. 100 g ull + lätt viskositet på lervälling 

 

 

Figur 6: Diagram för beräknad last. Prov L1 

 

(135 + 135 + 90)/3 = 120 N 

 

Provbit L2. 100 g ull + medel viskositet på lervälling 
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Figur 7: Diagram för beräknad last. Prov L2 

(190 + 210 + 330)/3 =  243,33 N 

 

Provbit L3. 100 g ull + tjock viskositet på lervälling 

 

 

Figur 8: Diagram för beräknad last. Prov L3 

(560 + 640 + 400)/3 = 533,33 N 
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Provbit U1. 50 g ull + lervälling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(340 + 190 + 290)/3 = 273,33 N 

 

 

Provbit U2. 100 g ull + lervälling 

 

 

Figur 10: Diagram för beräknad last. Prov U2 

(390 + 500 + 500)/3 = 463,33 N 
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Provbit U3. 150 g ull + lervälling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(620 + 610 + 420)/3 = 550 N 
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Resultattabeller för maximal last (N) 
  

Tabell 4: Resultat av maximal last. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Resultat i ordning lägst till högsta hållbarhet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metod för beräkning av maximal böjspänning.  
 

Med hjälp av resultat från böjprov kunde uträkningar för böjmoment (Mb), böjmotstånd (Wb) och 

böjspänningen (Ϭb) göras på provkropparna.   

 

Provtyp Kraft [N] 

G 118,3 

 3 345 

4 166,7 

L1 120 

L2 243,33 

L3 533,33 

U1 273,33 

U2 463,33 

U3 550 

EB 436,7 

Provtyp Kraft [N] 

G 118,3 

L1 120 

4 166,7 

L2 243,33 

U1 273,33 

3 345 

EB 436,7 

U2 463,33 

L3 533,33 

U3 550 
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Formler som användes: 

𝑊𝑏 =  
𝑏ℎ2

6
 Ekv. 2 

 

𝑀𝑏 =
𝑃∗𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑

4
 Ekv. 3 

 

     Ϭ =
𝑀

𝑊
   Ekv. 4 
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Bilaga E - Ånggenomsläpplighet 
 

Resultattabeller från beräkning av ångpermeabilitet 
Uppmätt vikt 
 
 Tabell 1. Vikt uppmätt på samtliga prov under åtta dagar. 

 
Beräkning av viktdifferens (ΔVikt) 
∆𝑉𝑖𝑘𝑡 = 𝑉𝑖𝑘𝑡' − 𝑉𝑖𝑘𝑡)      Ekv. 1 
 
 Tabell 2. Viktdifferens beräknat för samtliga skivor och mättillfällen, enligt ekvation 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Beräkning av tidsdifferens (Δt) 
∆𝑡 = 𝑡' − 𝑡)    Ekv. 2 
 
 
Tabell 3. Tidsdifferens mellan samtliga mättillfällen, enligt ekvation 2.  
 

Datum  Dag Tid (t) Δt Enhet 
2-maj Tis 09:15  h 
3-maj Ons 09:15 24 h 
4-maj Tors 09:40 24,42 h 
5-maj Fre 09:55 24,25 h 
8-maj Mån 09:10 71,25 h 
10-maj Ons 12:30 51,33 h 

 

Datum  Tid 3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 

2-maj 09:15 420,63 383,61 412,65 385,52 406,46 369,68 349,96 462 g 

3-maj 09:15 419,59 382,47 411,51 384,52 405,47 367,93 348,75 461,12 g 

4-maj 09:40 418,52 381,26 410,38 383,49 404,46 366,14 347,52 460,21 g  

5-maj 09:55 417,51 380,1 409,22 382,47 403,48 364,36 346,33 459,31 g  

8-maj 09:10 414,48 376,64 405,89 379,42 400,5 359,2 342,71 456,64 g  

10-maj 12:30 412,17 374,24 403,53 377,21 398,34 355,49 340,12 454,69 g 

Datum Tid 3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 

3-maj 09:15 1,04 1,14 1,14 1 0,99 1,75 1,21 0,88 g 
4-maj 09:40 1,07 1,21 1,13 1,03 1,01 1,79 1,23 0,91 g 

5-maj 09:55 1,01 1,16 1,16 1,02 0,98 1,78 1,19 0,9 g 
8-maj 09:10 3,03 3,46 3,33 3,05 2,98 5,16 3,62 2,67 g 
10-maj 12:30 2,31 2,4 2,36 2,21 2,16 3,71 2,59 1,95 g 
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Beräkning av fuktflöde (gf) 
𝑔+ =

∆,-./
∆/

   Ekv. 3 
 
Tabell 4. Beräknat fuktflöde utifrån viktdifferens och tidsdifferens, enligt ekvation 3. 
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
0,0433 0,0475 0,0475 0,0416 0,0412 0,0729 0,0504 0,0366 g/h 
0,0438 0,0495 0,0463 0,0422 0,0413 0,0733 0,0504 0,0373 g/h 
0,0416 0,0478 0,0478 0,0421 0,0404 0,0734 0,0490 0,0371 g/h 
0,0425 0,0485 0,0467 0,0428 0,0418 0,0724 0,0508 0,0375 g/h 
0,0450 0,0467 0,0459 0,0430 0,0421 0,0722 0,0504 0,0379 g/h 

 
 
 

Beräkning av provareor (A) 
𝐴 = 12∗4

5
    Ekv. 4 

 
Tabell 5. Resultat från beräkning av provernas areor, enligt ekvation 4. 
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
6,013 6,137 6,193 6,179 6,263 6,013 6,249 6,179 x 10-3 m2 

 
 

 
Beräkning av medelflöde (g) 
 

𝑔 = 67
'∗89::

    Ekv. 5 
 
 
Tabell 6. Beräknat medelflöde för samtliga mättillfällen utifrån fuktflöde, area och tidsdifferens, enligt ekvation 5. 
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
2001,8 2149,9 2130,5 1873,1 1829,5 3368,5 2241,1 1648,3 x 10-6 

g/m2,s 
2024,1 2242,7 2075,5 1896,1 1834,4 3386,2 2238,9 1675,2 x 10-6 

g/m2,s 
1924,0 2165,1 2145,5 1890,9 1792,4 3390,9 2181,3 1668,4 x 10-6 

g/m2,s 
1964,5 2198,0 2096,3 1924,4 1855,0 3345,6 2258,4 1684,6 x 10-6 

g/m2,s 
2078,9 2116,3 2062,2 1935,5 1866,3 3338,9 2242,9 1707,8 x 10-6 

g/m2,s 
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Beräkning av ånghalt (v) 
 
𝑣.<== = 	𝑣?@/ ∗ 	𝑅𝐻.<==  Ekv. 6 
 
𝑣.<== = 17,28 ∗ 1 = 17,28	𝑔/𝑚8  Enligt Ekv. 6 
 
 
𝑣<J6 = 	𝑣?@/ ∗ 𝑅𝐻<J6  Ekv. 7 
 
𝑣<J6 = 17,28 ∗ 0,4 = 6,912	𝑔/𝑚8 Enligt Ekv. 7 
 
 
Beräkning av ånghalts differens (Δv) 
 
∆𝑣 = 𝑣.<== − 𝑣<J6   Ekv. 8 
 
∆𝑣 = 17,28 − 6,912 = 10,368	𝑔/𝑚8  Enligt Ekv. 8 
 
 

Mätning av provens tjocklek (d) 
 
Tabell 7. Resultat från mätning av provens tjocklek. 
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
16 11 12 18 18 11 15 21 x 10-3 m 

 

 
Beräkning av ångpermeabilitet (δ) 
𝛿 = 6∗1

∆Q
    Ekv. 9 

 
Tabell 8. Beräknad ångpermeabilitet för samtliga prov och mättillfällen utifrån medelflöde, provtjocklek och 
ånghalts differens, enligt ekvation 9.  
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
3,089 2,281 2,466 3,252 3,176 3,574 3,242 3,338 x 10-6 m2/s 
3,123 2,279 2,402 3,292 3,184 3,592 3,237 3,393 x 10-6 m2/s 
2,969 2,297 2,483 3,283 3,112 3,597 3,156 3,379 x 10-6 m2/s 
3,031 2,331 2,426 3,341 3,220 3,549 3,267 3,412 x 10-6 m2/s 
3,208 2,245 2,386 3,360 3,240 3,542 3,245 3,349 x 10-6 m2/s 
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Beräkning av medelvärde  
 
 

𝑚 = RS
T

   Ekv. 10 
 
Tabell 9. Beräknat medelvärde för ångpermeabilitet för samtliga prov och mättillfällen, enligt ekvation 10. 
 
3 4 U1 U2 U3 L1 L2 L3 Enhet 
3,084 2,287 2,433 3,306 3,186 3,571 3,229 3,374 x 10-6 m2/s 
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Bilaga  F – Värmekonduktivitet 
 

Värmeledningsförmåga för U3 
 

Kalibrering av termoelement 
 
Tabell 1. Kalibreringsvärde för respektive termoelement där CH 101 varit utgångsvärde.  
 
Termoelement  
CH 101 0 
CH 102 +0,1 
CH 103 +0,1 
CH 104 +0,1 
CH 105 +0,2 
CH 106 +0,2 

 

Uppmätta temperaturer med kalibrering (T) 
 
Tabell 2. Uppmätta temperaturer vid fyra olika mättillfällen inklusive kalibrering.  
 
Datum Tid Mätning CH 

101 
CH 
102 

CH 
103 

CH1 
04 

CH1 
05 

CH1 
06 

Enhet 

15-maj 14:00 1 42,2 42,3 38,3 38,9 24,7 24,7 °C 
16-maj 08:00 2 42,3 42,2 38,2 38,6 23,8 23,8 °C 
16-maj 10:45 3 42,3 42,3 38,5 38,9 24,7 24,7 °C 
17-maj 08:40 4 42,4 42,4 38,3 38,7 24,2 24,2 °C 

 

Beräkning av temperaturdifferenser (ΔT) 
 
Beräkning av temperaturdifferens för lerullsskiva 
 
∆𝑇#$%& = 𝐶𝐻*+* − 𝐶𝐻*+- 
 
Samt,   Ekv. 1 
 
∆𝑇#$%& = 𝐶𝐻*+. − 𝐶𝐻*+/ 
 
Beräkning av temperaturdifferens för referensmaterialet XPS 300 
 
∆𝑇$01 = 𝐶𝐻*+- − 𝐶ℎ*+3 
 
Samt,   Ekv. 2 
 
∆𝑇$01 = 𝐶𝐻*+/ − 𝐶𝐻*+4 
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Temperaturdifferens (ΔT) 
 
Tabell 2. Temperaturdifferens över cellplast och lerullsskivan, enligt ekvation 1 och 2.  
 
XPS Lerullsskiva Enhet 
13,6 3,9 °C 
14,35 4,2 °C 
13,8 3,8 °C 
14,1 4,1 °C 
14,2 3,4 °C 
14,8 3,6 °C 
14,2 3,4 °C 
14,5 3,7 °C 

 
 

Beräkning av referensflöde (qref) 
Referensmaterialets tjocklek, dref = 0,01 m och värmekonduktivitet, λref = 0,034 W/m*K 
 

𝑞$01 =
6789∗∆;789

<789
  Ekv. 3 

 
Tabell 3. Beräknat värmeflöde för cellplast utifrån fyra mättillfällen på två punkter av lerullsskivan, enligt ekvation 
3.  
 
Referensflöde 
(q) 

 Enhet 

qref,1 = 46,24 W/m2 
qref,2 = 48,79 W/m2 
qref,3 = 46,92 W/m2 
qref,4 = 47,94 W/m2 
qref,5 = 48,28 W/m2 
qref,6 = 50,32 W/m2 
qref,7 = 48,28 W/m2 
qref,8 = 49,30 W/m2 

 
Beräkning av värmekonduktivitet för lerullsskivan (λprov) 
 
Uppmätt tjocklek av prov: 
𝑑#$%& = 0,017	𝑚 
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Beräkning av lerullsskivans värmekonduktivitet 
 

𝜆#$%& =
E789∗<F7GH
∆;F7GH

  Ekv. 4 

 
 
Tabell 4. Beräknad värmekonduktivitet för lerullsskivan utifrån fyra mättillfällen på två punkter, enligt ekvation 4.  
 
Värmekonduktivitet 
(λ) 

 Enhet 

λ1 0,201 W/m*K 

λ2 0,197 W/m*K 

λ3 0,209 W/m*K 

λ4 0,198 W/m*K 

λ5 0,241 W/m*K 

λ6 0,237 W/m*K 

λ7 0,241 W/m*K 

λ8 0,226 W/m*K 

 
Beräkning av medelvärdet och standardavvikelse 
 
Beräkning av medelvärdet 

𝑚 = I6
J

   Ekv. 5 
 
 

Tabell 5. Beräknat medelvärde för värmekonduktivitet för lerullsskivan, enligt ekvation 5. 
 
Medelvärde värmekonduktivitet (λ) Enhet 

0,218 W/m*K 
 
Beräkning av standardavvikelse 

𝜎L =
I(NOP)R

JO*
  Ekv. 6 

 
Tabell 6. Beräknad standardavvikelse för lerullsskivan, enligt ekvation 6. 
 
Standardavvikelse Enhet 
0,017 w/m*K 

 



 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 

Bilaga G 
Slutsats 

 



 

 

 



Bilaga G – Sammanställning av värden 

SERIE Ullsort         ENHET 

 GA GB GC 3A 3B 3C 4A 4B 4C  

S= Spännvidd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 mm 

L 54 57 55 53 50 55 55 61 57 mm 

B 47 56 48 57 60 48 52 48 55 mm 

H 10 11,3 10 17,8 18,4 17 12,3 13,1 13,4 mm 

W=B*H^2/6 783,3 1191,8 800 3010 3385,6 2312 1311,2 1372,9 1646 mm^3 

P 55 140 160 405 330 300 220 120 160 N 

M=P*S/4 550 1400 1600 4050 3300 3000 2200 1200 1600 Nmm 

Ϭ=M/W 0,7 1,17 2 1,35 0,97 1,3 1,68 0,87 0,97 N/mm^2 

Medel P 118     345     167     N 

Medel Ϭ 1,29     1,2     1,17     N/mm^2 

Densitet 1402     1408     1330     kg/m^3 

Porositet  48,1     47,8     50,7     % 

           

SERIE Lerviskositet         

 L1A L1B L1C L2A L2B L2C L3A L3B L3C  

S= Spännvidd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 mm 

L 51 59 63 50 54 54 55 48 49 mm 

B 53 56 59 48 46 55 52 52 49 mm 

H 10,4 13 15,9 15,6 15,2 14,1 19,3 21,3 18,9 mm 

W=B*H^2/6 955,4 1557,3 2486 1946,9 1771,3 1822,4 3228,2 3932 2917,2 mm^3 

P 90 135 135 330 210 190 560 640 400 N 

M=P*S/4 900 1350 1350 3300 2100 1900 5600 6400 4000 Nmm 

Ϭ=M/W 0,94 0,87 0,54 1,7 1,19 1,04 1,73 1,63 1,37 N/mm^2 

Medel P 120     243     533     N 

Medel Ϭ 0,78     1,31     1,57     N/mm^2 

Densitet 951     1134     1461     kg/m^3 

Porositet 64,8     58     45,9     % 

           

SERIE Ullmängd          

 U1A U1B U1C U2A U2B U2C U3A U3B U3C  

S= Spännvidd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 mm 

L 48 46 52 47 46 54 51 51 51 mm 

B 49 52 50 51 50 51 50 51 50 mm 

H 12,7 16,5 14,55 16,3 18,9 18,9 18,4 20 19,2 mm 

W=B*H^2/6 1371,2 2359,5 1764,2 2258,4 2976,8 3036,3 2821,3 3400 3072 mm^3 

P 190 340 290 390 500 500 420 620 610 N 

M=P*S/4 1900 3400 2900 3900 5000 5000 4200 6200 6100 Nmm 

Ϭ=M/W 1,38 1,44 1,64 1,73 1,68 1,65 1,48 1,82 1,98 N/mm^2 

Medel P 273     463     550     N 

Medel Ϭ 1,48     1,68     1,76     N/mm^2 

Densitet 1680     1363     1352     kg/m^3 

Porositet 37,7     49,5     49,9     % 
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