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Sammanfattning 

Föreliggande rapport behandlar det alternativa stommaterialet lersten. Lera är ett gammalt och 

traditionellt byggnadsmaterial vars kunskap och egenskaper har fallit i glömska. Detta har gjort att 

materialet och dess egenskaper generellt är okänt i dagsläget och problematik uppstår bland annat 

vid ansökan om bygglov. Regler och krav på produkter utvecklas ständigt och finns registrerade i en 

byggproduktförordning kallad CPR (Construction Products Regulation) som sammanställts av 

Europeiska unionen. Syftet med kraven är att alla material inom EU:s byggsektor ska jämföras och 

bedömmas utifrån samma förutsättningar via prestandadeklaration och CE-märkning. De 

dokumenterade materialegenskaperna underlättar den internationella handeln mellan 

medlemsländerna i EU. Aktörer i byggbranschen anser lera som ett otillförlitligt material då det råder 

brist på fastställda egenskaper. För att lera som byggnadsmaterial ska bli standardiserat och därmed 

klara EU:s krav behövs mer forskning om materialet. Denna studie syftar till att undersöka lermaterial 

med armering av hampa utifrån aspekterna tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och 

ånggenomsläpplighet. Studien utgår från lerstenar framställda från ett markområde utanför Gävle. 

Fyra varierande sammansättningar har undersökts med anledning att fastställa lerstenars egenskaper 

och armeringsmaterialet hampas inverkan på resultaten. Genom undersökning av de ovannämnda 

områdena samt kritiska granskningar av tidigare genomförda studier har tabellvärden inom vardera 

område fastställts. 

De metoder som används är baserade på standardiserande metoder och inkluderar kvalificerade 

beräkningar. Resultaten har analyserats utifrån varierande densitet och sammansättningar där 

mängden hampa har betonats. Resultaten inom tryckhållfasthet konstaterades utifrån beräknade 

karakteristiska värden inom variationen 1,11–1,92 MPa och kan därmed efterliknas betonghålblock. 

Hampans egenskaper av att vara segt och hållbart förbättrar tryckhållfastheten vid porösa material. 

Inom värmeledning fastställdes att resultaten påminner om värmekonduktiviteten för sandfyllning på 

0,4 W/m*K då lerstenarnas värmekonduktivitet varierade mellan 0,301–0,377 W/m*K. Skillnaden 

mellan samtliga lerstenars ångpermeabilitet är marginella då resultaten varierade mellan 3,63–

4,06*10-6 m2/s. Resultaten i undersökningen möjliggjorde en teoretisk undersökning av risk för 

kondens i lerkonstruktioner där områdena tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och 

ånggenomsläpplighet samverkar. 
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Abstract 

The study deals with the alternative framework material adobe. Clay is an old and traditional building 

material which properties and qualities have been forgotten. This has made the material and its 

properties unknown and problems arise for instance when applying for building permits. Rules and 

regulations for products are constantly developed and are registered in the Construction Products 

Regulation, CPR, which is compiled by the European Union. The purpose with the regulations is that 

all materials within the European Union’s construction sector will be evaluated based on the same 

conditions through Declarations of Products and CE marking. The documented properties of the 

materials facilitate the international trading between countries within the European Union. 

Operators in the building industry consider clay as an unreliable material because determined 

properties are missing. More research is required to get clay standardized as a building material and 

pass EU’s regulations. This study intends to investigate clay material with hemp as reinforcement 

from the aspects compressive strength, thermal conductivity and water vapor diffusion permeability. 

The study is based on adobes produced in a land area outside Gävle, Sweden. Four varying 

compositions have been investigated with reason to determine adobes properties and the 

reinforcement material hemp’s impact on the results. Through examination of the above mentioned 

areas as well as critical audits of earlier studies have table values within each area been established. 

The methods that have been used are based on standardized methods and include qualified 

calculations. The results have been analyzed based on varying density and compositions where the 

amount of hemp has been emphasized. The results of the compressive strength tests was found from 

calculated characteristic values within the variance 1,11–1,92 MPa and can thus imitate concrete 

hollow blocks. The hemp’s properties as tough and durable improve the compressive strength when 

using porous materials. The thermal conductivity tests determined that the results resembles the 

thermal conductivity for sand fill at 0,4 W/m*K since the adobes thermal conductivity varied 

between 0,301–0,377 W/m*K. The difference between all adobes water vapor diffusion permeability 

are marginal since the results varied between 3,63–4,06*10-6 m2/s. The results of the study made it 

possible to do a theoretical investigation of the risk for condensation in clay constructions where the 

areas of compressive strength, thermal conductivity and water vapor diffusion permeability interact 

together.
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Förord 

Detta examensarbete utfördes under den avslutande vårterminen år 2014 på 

byggnadsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet har genomförts i samarbete med 

Lerbyggeföreningen i Sverige, tillverkarna av de undersökta lerstenarna som denna rapport 

behandlar. Arbetets avsikt är att sammanställa byggnadsmaterialet hamparmerad lerstens 

beskaffenhet med anledning av undersökningars bristande tillgång och har på så sätt utförts praktiskt 

i laboratoriemiljö. 

Arbetsuppgiften har varit mycket lärorik då vi har fått en god uppfattning om lermaterialets 

utmärkande egenskaper samt armeringsmaterialet hampas kvaliteter.  En givande del av arbetet var 

den praktiska tillämpningen av tidigare kunskap inom avsedda studieområden som givit en fördjupad 

vetskap om framtagning av materialegenskaper. 

Vi vill först och främst tacka Marjo Marthin, styrelsemedlem i Lerbyggeföreningen, som gjort denna 

studie möjlig genom att låta oss ta del av hennes förtillverkade lerstenar. Hon har visat stor 

entusiasm och låtit oss prova på tillverkning av lerstenar samt givit oss en rundvandring på hennes 

gemytliga gård med lerhus. 

En person som även gjort detta arbete genomförbart och som vi vill tacka är forskningsingenjören 

Thomas Carlsson som varit till stor hjälp med experimentens utförande. Vi vill även tacka Ragnvald 

Pelttari, laboratorietekniker, och Rickard Larsson, laboratorieingenjör, på Högskolan i Gävle som varit 

delaktiga i experimenten. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stor tack till våra handledare Jan Akander och Göran Hed på 

akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle. Jan vill vi tacka för ett stort engagemang under 

studien och som varit oerhört behjälplig i alla stunder med sin breda kompetens inom byggnadsfysik. 

Göran har varit hjälpsam och svarat på våra hållfasthetsfrågor. 

 

Gävle, maj 2014 

    

Julia Melin         Viktoria Olofsson 



VI 
 

  



VII 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Lera som byggnadsmaterial ................................................................................................... 1 

1.1.2 CE-märkning av byggvaror ...................................................................................................... 3 

1.1.3 Problem med lerans tekniska egenskaper ............................................................................. 4 

1.2 Syfte och mål ................................................................................................................................. 5 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 5 

1.4 Målgrupp ....................................................................................................................................... 6 

2. Introduktion ......................................................................................................................................... 7 

2.1 Definition av lera ........................................................................................................................... 7 

2.2 Lerans användning och historia ..................................................................................................... 7 

2.3 Lerans tillämpningar och byggnadstekniker .................................................................................. 9 

2.3.1 Bärande metoder ................................................................................................................... 9 

2.3.2 Icke-bärande metoder .......................................................................................................... 12 

2.4 Leras och hampas egenskaper .................................................................................................... 13 

2.4.1 Leras egenskaper .................................................................................................................. 13 

2.4.2 Hampas egenskaper ............................................................................................................. 15 

2.5 Kombination av lera och hampa.................................................................................................. 17 

2.5.1 Tryckhållfasthet .................................................................................................................... 17 

2.5.2 Värmeledningsförmåga ........................................................................................................ 18 

2.5.3 Ånggenomsläpplighet ........................................................................................................... 19 

2.6 CPR och CE-märkning .................................................................................................................. 21 

3. Undersökning av lerstens egenskaper .............................................................................................. 22 

3.1 Slagen lersten och tänkbara anledningar till egenskapsvariationer ........................................... 22 

3.2 Motivering av valda studerade egenskaper ................................................................................ 24 

3.2.1 Tryckhållfasthet .................................................................................................................... 24 

3.2.2 Värmeledningsförmåga ........................................................................................................ 25 

3.2.3 Ånggenomsläpplighet ........................................................................................................... 27 

3.3 Experimentella metoder avsedda för de valda materialegenskaperna ...................................... 28 

3.3.1 Tryckhållfasthet .................................................................................................................... 28 

3.3.2 Värmeledningsförmåga ........................................................................................................ 29 

3.3.3 Ånggenomsläpplighet ........................................................................................................... 30 

4. Genomförande .................................................................................................................................. 31 



VIII 
 

4.1 Provernas sammansättning ......................................................................................................... 31 

4.2 Val av experimentella metoder ................................................................................................... 33 

4.2.1 Tryckhållfasthet .................................................................................................................... 33 

4.2.2 Värmeledningsförmåga ........................................................................................................ 33 

4.2.3 Ånggenomsläpplighet ........................................................................................................... 34 

4.3 Mätningar .................................................................................................................................... 34 

4.3.1 Tryckhållfasthet .................................................................................................................... 34 

4.3.2 Värmeledningsförmåga ........................................................................................................ 37 

4.3.3 Ånggenomsläpplighet ........................................................................................................... 41 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 45 

5.1 Densiteter .................................................................................................................................... 45 

5.2 Tryckhållfasthet ........................................................................................................................... 46 

5.2.1 Lersten 1 ............................................................................................................................... 46 

5.2.2 Lersten 2 ............................................................................................................................... 47 

5.2.3 Lersten 3 ............................................................................................................................... 48 

5.2.4 Lersten 5 ............................................................................................................................... 49 

5.2.5 Sammanfattning ................................................................................................................... 50 

5.3 Värmeledningsförmåga ............................................................................................................... 51 

5.3.1 Lersten 1 ............................................................................................................................... 51 

5.3.2 Lersten 2 ............................................................................................................................... 51 

5.3.3 Lersten 3 ............................................................................................................................... 52 

5.3.4 Lersten 5 ............................................................................................................................... 52 

5.3.5 Sammanfattning ................................................................................................................... 53 

5.4 Ånggenomsläpplighet .................................................................................................................. 53 

5.4.1 Lersten 1 ............................................................................................................................... 53 

5.4.2 Lersten 2 ............................................................................................................................... 54 

5.4.3 Lersten 3 ............................................................................................................................... 54 

5.4.4 Lersten 5 ............................................................................................................................... 54 

5.4.5 Sammanfattning ................................................................................................................... 54 

6. Analys av resultaten .......................................................................................................................... 55 

6.1 Analys av data .............................................................................................................................. 55 

6.2 Hampans inverkan ....................................................................................................................... 55 

6.3  Resultatens inflytande i praktiska byggnadstekniska tillämpningar .......................................... 56 

6.4 Mätfel .......................................................................................................................................... 57 



IX 
 

7. Diskussion .......................................................................................................................................... 58 

7.1 Tryckhållfasthet ........................................................................................................................... 58 

7.2 Värmeledningsförmåga ............................................................................................................... 60 

7.3 Ånggenomsläpplighet .................................................................................................................. 63 

7.4 Resultatets rimlighet vid kombinationen lera och hampa .......................................................... 65 

7.5 Tillämpning av resultat ................................................................................................................ 67 

8. Slutsatser och rekommendationer .................................................................................................... 71 

9. Referenser ......................................................................................................................................... 73 

Bilageförteckning .......................................................................................................................................  

Bilaga A – Grundrecept vid lerstensframställning .................................................................................  

Bilaga B – Metod för tryckhållfasthet ....................................................................................................  

Bilaga C – Metod för värmeledningsförmåga........................................................................................  

Bilaga D – Metod för ånggenomsläpplighet ..........................................................................................  

Bilaga E – Resultat för tryckhållfasthet .................................................................................................  

Bilaga F – Resultat för värmeledningsförmåga .....................................................................................  

Bilaga G – Resultat för ånggenomsläpplighet .......................................................................................  

Bilaga H – Praktisk tillämpning ..............................................................................................................  

 

  



X 
 

Ordlista 
CE-märkning Märkning som innebär att produktens egenskaper är överens med 

prestandadeklaration och är ett krav om harmoniserad standard finns 

för produkten. 

CPD Construction Products Directive, byggproduktdirektiv. 

CPR  Construction Products Regulation, byggproduktförordning. 

Comsol Multiphysics 3.5 Finitelementprogram som tillämpas för energisimulering samt vid 

beräkning av konstruktioners temperaturfördelning. 

Datalogger  Mätinstrument som avläser temperaturer och lagrar mätvärden. 

Diffusion  Transport av vattenmolekyler på grund av koncentrationsskillnader. 

DoP  Declaration of Performance, prestandadeklaration. 

Doppvärmare  Elektriskt värmeelement avsatt att vara nedsänkt i vätska.    

Eroderar  Vittrar sönder och bryts ner. 

ETA  Europeisk teknisk bedömning. 

EU  Europeiska unionen. 

Formpressad lersten            Maskiner sammanpressar lerjord till stenar eller block. 

Friktionsjordar Innehåller större partiklar. Hålls samman via grova partiklar. 

Harmoniserad standard En produkt som är publicerad i den Europeiska unionens officiella 

  tidning, Official Journal of the European Union (OJEU). 

Hygroskopisk  Adsorberar fukt ur fuktig luft samt avger fukt till torr luft. 

Hydrofil                    Förmåga att drar åt sig fukt.   

Industrihampa Hampart godkänd att odla enligt Jordbruksverket. Innehåller mindre än 

  0,2 % THC, det vill säga cannabisämne som förekommer i  

  narkotikasammanhang. 

Isolerlera Lerbyggnadsteknik. Lera blandat med andra isolerande material. Kan 

benämnas lerhalm, lecalera eller träflislera beroende på innehåll. 
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Karakteristisk hållfasthet  Utgångsvärde vid lastberäkningar. 

Kohesionsjordar                      Består av silt och lerjord. Hålls samman via molekylära krafter. 

Kompressionshastighet       Används vid tryckprovning och avser den sträcka tryckkraften verkar i 

förhållande till tid.  

Konvektion Transport av vattenmolekyler på grund av luftrörelser. 

Krypning                                     Långsam deformation hos material vid långvarig belastning. 

Ler  Jordart vars jordkornsstorlek är mindre än 0,002 mm i diameter. 

Lerputs/lerbruk Nyttjas för att ge partier en avslutande yta. Ytbehandling både utomhus 

  och inomhus. 

Lersten  Block av lera, ofta ingående av halm eller annat växtfiber. 

Mackelering  Lerbyggnadsteknik. Färdigblandad lerjord som byggs lagervis i varv. 

Murbruk  Blandning av bindemedel, natursand eller krossat stenmaterial och 

  vatten. Lämpad för sammanfogning av murblock eller mursten. 

Murverk  Förtillverkade stenar. Inom lerbygge kallat lersten där olika typer av 

  bruk kan tillämpas, såsom lerbruk eller kalkbruk. 

Monolitiska tekniker Bärande metod där huvuddelen av en byggnad eller en hel byggnad 

uppförs som en enhet. Inom lera är ingående tekniker mackelering och 

stampjordhus. 

Normalfördelning Fördelning inom sannolikhetsteori och statistik. 

RH  Relativ ånghalt. 

Råtegel  Se strängpressad lersten. 

Slagen lersten  Blandning av lera och klippt halm som gjuts i formar. Kan även kallas 

  handlagen lersten. 

Stabilisering  Sker i syfte till att påverka materials egenskaper. Kan ske genom kemisk, 

  mekanisk och fysisk stabilisering. 
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Stampjordhus  Lerbyggsteknik. Lerblandning stampas lagervis i en form på dess 

  avsedda placering. 

Standardavvikelse Spridningsmått som anger storleken på spridningen av ett antal resultat 

  i en testföljd. 

Strängpressad lersten Lerbyggnadsteknik. Ingår under benämningen råtegel. Lermassan 

  pressas genom en form som sedan kapas till avsedd höjd på stenen. 

Sågspånstegel  Lersten gjort på blandning av en del lera och två delar sågspån. 

Termoelement Temperaturgivare bestående av två metallegeringar. 

Trapezium X Datorprogram kopplat till en universalprovsmaskin som loggar utdata 

vid hållfasthetsexperiment. 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient. Utgör isoleringsförmåga i en 

  konstruktion. 

Utfyllnadsteknik Lerbyggnadsteknik. Lerkonstruktion utan bärande uppgift. 

Värmekonduktivitet Värmeledningsförmåga i material. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lera som byggnadsmaterial 

Jord är ett begrepp som omfattar olika partikelsammansättningar där benämningen lerjord betyder 

att en viss mängd lerpartiklar ingår (Lindberg, 2002). Lera är alltså en jordart som bestämmer 

lersammansättningars egenskaper, där egenskaperna varierar beroende på var den utvinns. Enligt 

Larsson (2008) påverkas jordmaterials geotekniska egenskaper bland annat av porvattentryck, 

porgastryck och volymen fast massa. Lindberg (2002) menar att jordarter är naturligt förekommande 

avlagringar och att de uppkommer genom mekanisk och kemisk nedbrytning. På grund av detta har 

den lera som är direkt tagen från marken en mycket varierande sammansättning som beror på vad 

jorden tidigare utsatts för. Lerans kvalitet avgör om den behöver bearbetas vid användning som 

byggmaterial. Materialet är dock sällan i lämpligt skick att användas direkt då den oftast är för fet 

eller för mager och innebär att leran innehar mindre respektive mer sandinnehåll. 

Millogo, Morel, Aubert & Ghavami (2014) och Lindberg (2002) påstår att lokalt producerade lerstenar 

normalt tillsätts olika typer av växtfibrer för att förbättra exempelvis lerstenars mekaniska hållfasthet 

och ogenomtränglighet av fukt. Olika studier påvisar flera positiva effekter på de fysiska och 

mekaniska egenskaperna genom att tillsätta fibrer i form av exempelvis kokosfibrer, halm, sisal, vete, 

jute, lin och bambu där halm är den mest lättåtkomliga och vanligast förekommande. Lindberg 

(2002) anger även att spillning från växtätande djur är en bidragande del av lerans sammansättning 

som gör massan mindre sprickbenägen och mer lättarbetad. Förslag på armeringsmaterial av 

växtfibrer redovisas i figur 1, 2 och 3. 

              

Figur 1. Armering av träflis.         Figur 2. Armering av halm.            Figur 3. Armering av kokosnät. 
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Enligt Lindberg (2002) har lera många tillämpningsområden och byggtekniker som kräver olika 

sammansättningar och egenskaper på lermassan. Tillämpningarna kan variera alltifrån tillverkning av 

lerstenar till applicering av massan direkt på en väggkonstruktion där exempelvis ett flätverk av 

smala grenar utgör stommen av byggnaden. Några exempel på byggtekniker är mackelering, 

stampjordhus, ytbehandling, murverk i form av lersten, isolerlera, block och bjälklag. 

Lindberg (2002) uttrycker att lerstenstillverkning inte kräver någon bränning i höga temperaturer i 

motsats till tegelframställning. Torkningsprocessen sker alternativt i naturen eller inomhus och 

benämningen soltorkat tegel är därför vanligt. Sheweka (2011) hävdar att torktiden är ungefär 25 

dagar och Lindberg (2002) anger två till tre veckor men att tiden varierar beroende på vald 

byggteknik. Sheweka (2011) konstaterar att hus av lera vars underhåll är god kan stå i åtskilliga år, 

vilket kan bidra till minskad efterfrågan av planetens resurser och därmed bidra till en minskad 

miljöpåverkan. (Lindberg, 2002) anser även att lerjord som byggmaterial inte nödvändigtvis kräver 

några farliga tillsatser och betraktas därför som ett ofarligt material. 

Lera har en gråbrun nyans med slät struktur trots diverse tillsättningar och armeringsinnehåll av 

växtfibrer, se figur 4. Estetiskt tilltalande arkitektur är möjlig utan negativ miljöpåverkan tack vare 

lermaterialets få effekter på miljön. Lerjordsmaterial möjliggör en nyskapande konstnärlig frihet som 

kan visualisera olika uttryck och någon specifik lerarkitektur existerar därför inte. Byggnader tillverkat 

av detta material kan påträffas med flera meters höjd. (Lindberg, 2002) 

 

Figur 4. Lerstenar av olika sammansättningar med växtfibrer. 
 

Byggmaterialet lera är ett av världens äldsta byggmaterial som återfunnits så tidigt som på 8000-talet 

f.Kr. och klassas som ett gammalt traditionellt byggmaterial (Lindberg, 2002). Millogo et al. (2014) 

påstår att trots den traditionella leranvändningen flera tusen år tillbaka har kunskapen om 

byggtekniken inte spridit sig till efterlevande generationer i västvärlden. 
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1.1.2 CE-märkning av byggvaror 

Samtliga varor och produkter på byggmarknaden ska uppfylla samma stränga krav gällande olika 

faktorer. Kraven på materialen ökar konkurrensen och som i sin tur främjar utvecklingen och 

kompetensen inom industrin (Lindberg, 2002). Enligt Wessel (2012) utvecklas reglerna ständigt med 

tiden och de finns registrerade i en byggproduktförordning kallad CPR (Construction Products 

Regulation) som sammanställts av EU. CPR genomgår för närvarande en övergång från det tidigare 

byggproduktdirektivet kallat CPD (Construction Products Directive). CPR började gälla den 1 juli 2013 

med en successiv övergång från CPD från och med 24 april 2011. 

Enligt Boverket (2012a) är förordningens syfte att uppnå fri handel av byggprodukter inom EU:s 

byggsektor, åstadkomma ett gemensamt sätt att testa och beskriva produkter samt en bestämmelse 

om obligatorisk CE-märkning och prestandadeklaration, så kallad Declaration of Performance (DoP). 

Byggproduktförordningen har utvecklats från de sex krav i byggproduktdirektivet till sju krav och 

behandlar följande områden: 

 Bärförmåga, stadga och beständighet 

 Säkerhet vid brand 

 Hygien, hälsa och miljö 

 Säkerhet och tillgänglighet vid användning 

 Bullerskydd 

 Energihushållning och värmeisolering 

 Hållbar användning av naturresurser. 

(Elfving, 2012; Wessel, 2012) 

Tillägg från det äldre byggproduktdirektivet (CPD) till EU:s nya byggproduktförordning (CPR) är nya 

begrepp för ökad tydlighet, krav på deklaration av prestandauppgifter samt nya förenklingar och 

lättheter. Ytterligare nyheter är att varje land ska ha en kontaktpunkt som upplyser om nationella 

byggregelverk samt fler och klarare krav på de ekonomiska aktörerna på marknaden gällande 

tillverkning, import och distribution. (Elfving, 2012; Wessel, 2012) 

Elfving (2012) och Wessel (2012) menar att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad 

standard eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska vara CE-märkta, vilket även är nytt med 

CPR. Det utförs av tillverkaren när produkten genomgått en prestandadeklaration. Märkningen 

innebär att tillverkaren ansvarar för att produktens egenskaper är ense med deklarerad prestanda. 

Länder får inte hindra marknadstillträde från andra länder om deklarerad prestanda stämmer 

överens med nationella byggregelkrav för användning. Länder får därför inte specifikt kräva 
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nationella märkningar. I en informationsvideo av Boverket (2012c) påstås att en CE-märkning inte 

innebär att den är godkänd av landets egna interna regler utan att byggherren själv måste avgöra om 

produkten är rimlig att använda eller inte. 

Enligt Boverket (2013) är en standard harmoniserad när en produkt är publicerad i den Europeiska 

unionens officiella tidning kallad Official Journal of the European Union (OJEU) (European 

Commission, 2014) och ska därmed genomgå en CE-märkning samt en prestandadeklaration. Genom 

att bedöma materials egenskaper utifrån samma metoder uppkommer en rättvis och objektiv bild av 

varor och produkter. I en prestandadeklaration ska det framgå produktens väsentliga egenskaper 

såsom bärförmåga och brandmotstånd samt hur den ska användas för att uppnå dessa egenskaper. 

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) (2007) menar att byggprodukter som inte omfattas av en 

harmoniserad standard ändå kan CE-märkas genom en europeisk teknisk bedömning, eller på 

engelska European Technical Assessments (ETA). 

1.1.3 Problem med lerans tekniska egenskaper 

Lermaterials egenskaper varierar beroende på plats och miljö där det utvinns och gör det därför svårt 

att fastställa tillämpningsbara tabellvärden och normer. Det är också en av anledningarna till att 

användning av lera har minskat i Europa då problematik uppstår vid bygglovsansökningar samt vid 

hållfasthets- och konstruktionsberäkningar. (Lindberg, 2002) 

Materialets reducerade användning samt dess svårighet att fastställa egenskapsvärden är bidragande 

orsaker till att parter i en byggnation kan anse materialet otillförlitligt. För att ett byggmaterial ska 

användas som ett standardiserat material krävs att samtliga aktörer kan hantera det; både arkitekter, 

konstruktörer och hantverkare. Kunskap om materialet, såväl styrkor som svagheter, är en 

förutsättning för skapande inom byggsektorn. (Lindberg, 2002) 

Enligt Lindberg (2002) är en svaghet med lerbaserade material dess känslighet för vatten. 

Användning av taktäckning baserat på obränd lera kan lämpa sig mindre väl och vid sådan 

eftersträvad materialfunktion bör annat alternativ tillämpas, vars egenskaper är mindre känsliga för 

slagregn. 

Byggnationer med vissa lerbyggnadstekniker, som exempelvis mackelering och stampjordhus, tar i 

allmänhet längre tid att genomföra jämförelsevis med andra byggmaterial. Dessa tekniker lämpar sig 

därför mindre bra vid byggen då effektivt förfarande eftertraktas. Byggherren kan eventuellt stå för 

dyr arbetskraft och går då miste om intäkter så länge huset inte är färdigbyggt. Det finns dock 

metoder inom lerbygge som är likvärdiga med dagens tekniker, såsom lerputs och murning med 

lersten. (Lindberg, 2002) 
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Lerjord har flera goda egenskaper men, som nämnts ovan, även en del svårberäkneliga. Trots detta 

är lermaterialet i många länder relaterat med fattigdom då termerna lerhus, flyktingar och fattigdom 

ofta återfinns i artikelsammanhang. (Lindberg, 2002) 

För att lera som byggnadsmaterial ska anses standardiserat och mer användarvänligt krävs mer 

forskning inom ämnet. Denna rapport fördjupar sig inom området lersten som en bidragande del till 

materialets utveckling. Unikt med studien är tillsatsen av armeringsmaterialet hampa och dess 

inverkan på lerstenars egenskaper. 

1.2 Syfte och mål 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att utforska hur det alternativa stommaterialet 

lersten med armeringsmaterialet hampa med avseende på aspekterna tryckhållfasthet, 

värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet samt fastställa tabellvärden inom respektive 

område. 

Utgångspunkten är fyra typer av lersten som innehåller olika grader hampa. Prov på lersten har tagits 

och mätningar har utförts i laboratoriemiljö. Leran är från samma markområde och stenarna är 

handslagna. 

För att uppnå syftet med denna studie ska följande mål uppfyllas: 

 Bedöma hampans armerande påverkan beroende på lerstenarnas varierande 

sammansättningar. 

 Kritiskt värdera den experimentella studien i förhållande till tidigare genomförd forskning för 

att stödja de framtagna resultaten. 

 Föreslå rekommendationer för att utveckla tillämpningen av lersten som byggmaterial med 

armering av hampa. 

1.3 Avgränsningar 

Lersten innebär i allmänhet en sammansättning av lera, sand och vatten som varieras till önskad 

konsistens och egenskapskrav. Detta innebär därmed en stor variation av blandningar och följande 

examensarbete fokuserar på fyra olikartade lerstenar med varierande komposition gällande samtliga 

komponenter. Den ingående beståndsdelen lera hämtas direkt från jorden och innebär att dess 

egenskaper är olikartade på grund av avvikande kvalitet beroende på dess ursprung. Studiens 

lerstenar är tillverkade i orten Järbo utanför Sandviken i Gästrikland, vilket även är platsen där 

lerstenarnas lera är hämtad. Sammansättningen som innebär ett inhomogent material komplicerar 

testförsöken och resultaten utarbetas med reservation för eventuell missvisning. 
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1.4 Målgrupp 

Examensarbetet vänder sig till personer involverade i att utveckla lermaterialets användning samt 

upplyser om dess tillämpning. Arbetet vänder sig även till byggindustrin och utvecklingen av ett 

nygammalt miljövänligt byggmaterial. Eftersom lerstenarna innehåller hampa, vilket är ett relativt 

obeprövat armeringsmaterial inom lera, inriktar sig även studien till personer som arbetar för 

hampans användningsområden. 
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2. Introduktion 

2.1 Definition av lera 

En jordart som innehåller minst 15 % ler, baserat på dess vikt, definieras som en lerjord. Ler innebär 

att jordkornens storlek är mindre än 0,002 mm i diameter. Jordarten med en aning grövre 

kornstorlek är silt med en diameter på 0,006 mm följt av sand, grus, sten och block. (Lindberg, 2002) 

Byggnadsdelar har i alla tider fått olika benämningar beroende på plats och dialekt, liksom även för 

lerstenen och dess tekniker. Någon fastslagen terminologi finns ännu inte och inte heller några 

enhetliga begrepp. I det svenska språket kan bland annat termerna lerhus, lersten, stampjordhus, 

mackelering, pisé, adobe och isolerlera påträffas. (Lindberg, 2002) 

Lersten är ett lastbärande obränt block tillverkat av lera, sand och vatten blandat med någon typ av 

bindemedel såsom halm eller skal från ris (Sheweka, 2011). Enligt Lindberg (2002) kan gödsel även 

tillsättas blandningen för ökad sammanbindning. Torkningsprocessen sker i naturen, varför 

benämningen soltorkat tegel ofta återkommer. I Sverige är dock denna term allmänt missvisande 

eftersom härdning och torkning vanligen sker inomhus med anledning av klimatet. Sheweka (2011) 

påstår att torkningen tar ungefär 25 dagar och Lindberg (2002) anger omkring två till tre veckor. 

Enligt Lindberg (2002) definieras lersten som ett block eftersom dess tyngd överskrider de 3 kg som 

är den allmänna gränsen för tegelsten. Block kan väga högst 12 kg. Adobe är en annan vanligt 

förekommande benämning på en obränd sten eller ett obränt block, ofta ingående av halm i 

lermassan, som gjuts i formar (Lindberg, 2002). Palmgren (2003) menar att adobe är det mest 

internationella begreppet för lersten och har sitt ursprung från arabiskan. Författaren menar vidare 

att det var spanjorerna tillsammans med portugiserna som spred ordet vidare till den amerikanska 

kontinenten i samband med dess kolonisering av Amerika. Palmgren (2003) hävdar även att andra 

svenska namn på lersten kan påträffas, såsom råsten respektive råtegel. 

2.2 Lerans användning och historia 

Lera är ett traditionellt byggnadsmaterial och finns i många delar av världen sedan århundraden 

tillbaka (Sheweka, 2011). Lindberg (2002) påstår att lerjord är ett av de äldsta byggnadsmaterialen då 

det finns bevisat att tillämpning skett vid bosättningar sedan 8000-talet f.Kr.. Lindberg (2002) menar 

vidare att Egyptens pyramider uppförda mellan 2665–2155 f.Kr. var konstruerade av kalksten och till 

pyramiderna byggda mellan 2061–1650 f.Kr. användes lersten som konstruktionsmaterial som sedan 

kläddes med kalkstensplattor. Även byggnadsverk i form av tempeltorn byggda i Mesopotamien 

mellan 2100–550 f.Kr. var av jordbaserade byggtekniker med vassplattor som armering. Ett av de 
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största tempeltorn som påträffats är från Choga Zanbil i Iran vars storlek har uppmätts till 201 x 201 

meter och en höjd av 60 meter (Lindberg, 2002). 

Lerhusbygget i Sverige har sitt ursprung från olika delar av världen. De äldsta beskrivningarna av 

lerhus som påträffats i svensk historia är från 1730–talet och härstammar från det vi dag kallar norra 

Tyskland. Några år senare, närmare bestämt 1759, uppförde en man vid namn Anton von Svab ett 

experimenthus med jordkonstruktion av slaggrester och kalk som bruk. Det kom att bli det äldsta 

dokumenterade lerhuset i Sveriges historia. (Palmgren, 2003) 

Lindberg (2002) menar att den kraftigt ökande industriutvecklingen i åtskilliga delar av världen vid 

1800-talets mitt minskade användningen av lerjordsbyggen. Förbättrade framställnings- och 

produktionsmetoder samt möjlighet till massproduktion bidrog till en revolutionerande utveckling 

inom byggindustrin och kom att bekosta lerbyggstekniken. Lerhus blev istället en fattigdomsstämpel 

och intresset för tekniken försvann allt mer. Palmgren (2003) menar att en bidragande effekt av 

lerjordhusens minskade intresse även berodde på den sociala utvecklingen och dess organiserade 

framsteg där byggen av större enheter genomfördes i storstäderna. 

Lindberg (2002) och Palmgren (2003) påstår att en vändning kom efter världskrigen då bostads- och 

materialbristen samt arbetslösheten utbredde sig i stora delar av västvärlden. Lindberg (2002) menar 

att under den tidigare delen av 1900-talets ökande intresse för lerjordskonstruktioner startade 

företag i Tyskland, Italien, USA och Australien vars syfte var att arbeta och sprida kunskapen om 

lerjordsbyggeri vidare. Palmgren (2003) anser att Sveriges intresse också ökade under åren 1915–

1950 och hävdar vidare att den dominerande jordhustekniken då var stamphustekniken. 

Lindberg (2002) konstaterar att länders ekonomiska förbättring under den senare delen av 1900-talet 

medförde att lerjordsteknikerna återigen föll i glömska. Under 1980-talet och fram till idag har 

examensarbeten och rapporter av olika författare publicerats och ett intresse för lera som 

byggmaterial har ökat på nytt. Trots den bortglömda hantverksmetoden hävdar Sheweka (2011) att 

tillämpning av lera som byggnadsmaterial i dagens moderna tid ofta sker i de södra delarna av 

världen då klimatet som råder där är passande med avseende på lerjordens beständighet. 

Författaren menar att 30 % av jordens nuvarande befolkning lever i någon form av jordhus och att 

det finns gott om lera för framtida byggande. Se figur 5 och 6 för exempel på färdiga lerhus.  
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Figur 5. Lerhus uppfört med ett flätverk av grenar          Figur 6. Exempel på lerhus färgat med 
som stomme.                        röda pigment.    

 

2.3 Lerans tillämpningar och byggnadstekniker 

Enligt Lindberg (2002) kan lermaterialet delas in i grupper av bärande och icke-bärande 

byggnadsmetoder. De bärande kan därefter delas in i monolitiska och murade tekniker dit 

stampteknik, mackelering och murverk tillhör medan de icke bärande kan grupperas enligt isolerlera, 

puts och övriga tekniker. 

2.3.1 Bärande metoder 

Lindberg (2002) anser att de monolitiska teknikerna berör förfarandena mackelering och stampteknik 

medan de murade teknikerna innefattar murverk. 

2.3.1.1 Monolitiska byggtekniker 

Monolitiskt innebär att huvuddelen av byggnaden eller en hel byggnad uppförs som en enhet. 

Teknikerna som uppfyller denna definition är mackelering och stampteknik. Skillnaden mellan dessa 

är bland annat lermassans konsistens. Metoden kallad mackelering innefattas av en fetare lera och 

ofta blandat med halm. Leran späds ut med vatten och tekniken utförs för hand. Stampteknik medför 

en magrare lera som stampas i formar där leran endast är en aning fuktig, nästan torr. De båda 

teknikerna kräver lång arbetstid på grund av blandningens torktid. Hustillverkning med tekniken 

mackelering kan innebära en byggtid på cirka ett år medan stampjordhus kan medföra en 

tillverkningstid på ungefär sex månader till färdig byggnad. (Lindberg, 2002) 

Lerbyggstekniker har alltid haft lokala benämningar och termer, vilket lätt kan anses förvirrande. 

Lindberg (2002) och Palmgren (2003) påstår att mackelering, som är en blandning av fet lera 
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tillsammans med sand och halm, ofta associeras med Englands cob, clay och mud eller med de 

franska orden bauge och torchis. Flertalet andra benämningar förkommer i andra länder men sedan 

Rutger Macklean framförde tekniken till Sverige har den kallats mackelering. Mackelering är även 

detsamma som det svenska språkets lerhus och lerbygge. Lindberg (2002) menar att metoden 

stampjordhus kan benämnas med det latinska ordet pisare och kan översättas till stampa. I Frankrike 

kan även termen pisé förekomma för denna teknik och förstärks av yttranden från Palmgren (2003) 

som menar att benämningen pisé, vilket är en förkortning av pisé de terre, numer spridits över hela 

världen. I Portugal och Spanien kallas tekniken taipa respektive tapia (Palmgren 2003). 

Lindberg (2002) och Palmgren (2003) hävdar att leran vid mackelering förr tillverkades genom att 

människor eller djur trampade massan tills dess att materialet uppnått eftersträvad struktur. Enligt 

Palmgren (2003) var hästar och oxar vanligt förekommande för detta arbete. Proceduren går till på 

samma sätt än idag men det betungande arbetet är numera utbytt mot traktorer, då tekniken var 

mycket slitsam för djuren (Lindberg, 2002; Palmgren, 2003). Enligt Lindberg (2002) innebär 

mackelering att färdigblandad lerjord lagervis byggs i varv där ett lager på ungefär 500–800 mm är 

normalt som sedan stampas ihop. Tekniken är särskilt vanlig i England. 

Den andra monolitiska byggtekniken stampjordhus är känd för sin förmåga att ta betydande laster. 

Denna tekniks generella egenskap gör det möjligt att genomföra byggnationer av flera våningars 

höjd. Arbetsgången med stampjordhus innebär att lerblandningen lagervis stampas i en form. En 

ansträngande process med tekniken är dock formarnas förflyttning då dessa placeras på lermassans 

önskvärda plats och avlägsnas så fort formen är fylld med hårt stampad lera. Formarna flyttas 

vanligtvis i sidled och förfarandet med stampningen upprepas. När ett varv är klart inleds nästa 

omedelbart. På grund av formsättningens tillvägagångssätt ställs det extra höga krav på 

lerblandningens hållfasthet. Vid stampningen packas partiklarna tätt intill varandra som ger 

lermassan en hög densitet och lerpartiklarna kopplar ihop de större partiklarna med mycket starka 

bindningar. En gynnsam vattenmängd vid denna teknik är viktigt för att uppnå den högsta densiteten 

och därmed den högsta tryckkapaciteten. För mycket vatten kan vara förorsaken till sprickor när 

leran krymper vid torkningen. (Lindberg, 2002; Palmgren 2003) 

2.3.1.2 Murade byggtekniker 

Murade byggtekniker inom lera innebär att byggnationer framställs genom förtillverkade lerstenar 

där olika typer av bruk kan tillämpas, såsom lerbruk eller kalkbruk (Palmgren, 2003). Enligt Palmgren 

(2003) innebär alltid benämningen lersten en självtorkad mursten och avviker därför från bakad 

lersten och tegel som blivit bränt. Lindberg (2002) och Palmgren (2003) menar att termer som 

soltorkat tegel och lertegel ofta återfinns inom lerterminologin och kan förorsaka förväxling med 
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bränt tegel. Andra uttryck som kan påträffas inom tegelindustrin är råtegel och grönling, medan 

adobe är en spansk term för lersten innehållande halm som armering. Enligt Palmgren (2003) 

utvecklades ytterligare en lersten under 1800-talet där blandningen innehöll två delar sågspån och 

en del lera. Tekniken kallas obränt sågspånstegel. 

Lindberg (2002) klargör att lersten kan delas in strängpressad lersten, formpressad lersten och slagen 

lersten. Strängpressad lersten kallas ofta råtegel och innebär att leran pressas genom en form som 

sedan kapas till avsedd höjd på stenen. Innan tillverkningen avskiljs leran från större förekommande 

stenar och krossas sedan för säkerhetsskull i en lerkvarn då eventuella kvarvarande stenar 

pulvriseras. Strängpressad lersten är en industriell metod för tillverkning av lersten. 

Formpressad lersten innebär att maskiner sammanpressar lerjorden till stenar eller block. Till detta 

finns det olika maskiner som enligt Lindberg (2002) “kan liknas vid en stor vitlökspress med tät 

botten” (s. 25). Metoden innebär ofta tillverkning av en sten i taget och sammansättningen för 

formpressad lersten överensstämmer med kompositionen för strängpressad lersten. (Lindberg, 2002) 

Enligt Lindberg (2002) är slagen lersten en typ av lersten som är relaterat till adobe med en blandning 

av lera och klippt halm som gjuts i formar. Handslagen lersten är ett annat namn på slagen lersten 

eftersom den ofta handslås genom att kasta lera i formar med kraftiga slängrörelser. Lermassan ska 

för denna teknik vara förhållandevis fet och innehålla mycket vatten.  

Lindberg (2002) menar att lerbröd och vedmurning är två 

andra murtekniker av lera. Vedmurning innehåller 

lerbruk tillsammans med sågat timmer och förekommer 

med många olika variationer. Knubbteknik är en annan 

benämning på denna teknik som klargörs i figur 7. 

Lerbröd är vanligt i Afrika och metoden utförs genom att 

blöt lera formas till lerstenar likt limpor (Lindberg, 2002; 

Palmgren, 2003). Författarna är även ense om att 

lerbröden placeras ovanpå varandra innan 

byggelementen torkats. Lindberg (2002) påstår att 

Gernot Minke, en tysk professor och arkitekt, har 

utvecklat tillverkningen av lerbröd till en strängpress som 

producerar lersträngar. Lerbrödsmetoden innebär bland 

annat att sprickor tätas när konstruktionen torkat.  Figur 7. Knubbteknik med sågat timmer. 
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2.3.2 Icke-bärande metoder 

Lindberg (2002) menar att de icke-bärande metoderna omfattar isolerlera, utfyllnader och 

beläggningar/ytskikt. 

2.3.2.1 Isolerlera 

Isolerlera är ett material som innebär att lera blandas med andra isolerande material såsom halm, 

lecakulor eller träflis. Dessa material kallas därav lerhalm, lecalera och träflislera. Lermassan packas i 

formar av block eller väggpartier. Den isolerande verkan beror på mängden isolerande material i 

lermassan och desto lättare lermaterialet är efter torkningen desto högre isoleringskapacitet. Vid 

ökad densitet sjunker värmeisoleringsförmågan men värmelagringsförmågan ökar. (Lindberg, 2002) 

För att uppnå en jämn densitet med likvärdig kvalitet är den mest tillämpningsbara metoden 

blocktillverkning istället för hela väggsektioner. Block är dessutom inte beroende av årstiden på 

samma sätt eftersom de kan skyddas från kallt och vått klimat. Blocken påminner om handslagen 

lersten och formpressad lersten. Dessa block återfinns idag på den tyska byggmarknaden men inte på 

den svenska. (Lindberg, 2002) 

2.3.2.2 Utfyllnader 

Utfyllnadstekniken omfattar konstruktioner utan bärande uppgift och kan exempelvis beröra vägg, 

golv eller tak. Utfyllnader är snarlik definitionen för isolerlera men specifikt för denna teknik är att 

lera gemensamt med kompletterande material utgör en konstruktion. Exempel på sådana 

kompletteringsmaterial är ved, tegelsten, lersten och tunna grenar. Vid användning av tunna grenar 

utarbetas ett nät som sedan täcks med lera och kallas lerklining, se figur 8. Vickler är en annan typ av 

utfyllnad som går ut på att en kortare gren rullas och täcks med lerhalm. Flertalet sådana 

lerhalmsinlindade grenar kan sedan användas som utfyllnad i till exempel bjälklag eller väggar, se 

figur 9. En annan tillämpning av utfyllnad är tätning mellan timmer i timmerhus. (Lindberg, 2002) 

                      

Figur 8. Flätad träkonstruktion                 Figur 9. Exempel på olika lertekniker. Vickler                         
täckt med lera.                     redovisas nere till väster i bild. 
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2.3.2.3 Beläggningar/ytskikt 

Lindberg (2002) menar att lerputs och lerbruk ofta nyttjas för att ge partier en avslutande yta. De 

underliggande partierna behöver inte vara av lerbaserade material men bör vara av en bra grund för 

att förbättra lerputsens eller lerbrukets förmåga att fästa. Leran fäster genom mekaniska bindningar 

varför underlagets skick är viktigt och en ojämn grundyta är bra för vidhäftningen. 

Puts kan användas som ytbehandling både utomhus och inomhus men kan dock vara känsligt för 

direkt slagregn på de mest utsatta delarna av byggnader. Vid utvändig lerputs kan partier kräva 

reparation då ytbehandlingens livslängd kan variera från en säsong till flera år. Innehållet i lerputs 

består av bindemedlet lerjord, magringsmedlet sand och något armeringsmaterial av växtfibrer, spån 

eller djurhår. Djurspillning är också en vanlig komponent. Hållfastheten för lerputs kan förbättras 

genom tillsatser av växtsafter, som exempelvis linolja. Ytorna kan sedan målas eller tapetseras där en 

fuktgenomsläpplig färg eller tapet lämpar sig bäst. (Lindberg, 2002) 

Mer om metoder och specifika konstruktioner med bärande och icke-bärande byggtekniker av lera 

återfinns bland annat i licentiatavhandlingarna Gjort av jord: Lerjord som byggmaterial i Sverige och 

länder med likartat klimat skriven av Eva-Rut Lindberg år 2002 samt Svenska jordhus med lera eller 

kalk 1750-1950: Om olika svenska jordhusmetoder – när, varför och hur de uppfördes skriven av Lars 

Allan Palmgren år 2003. 

2.4 Leras och hampas egenskaper  

2.4.1 Leras egenskaper 

2.4.1.1 Uppbyggnad 

Enligt genomförd litteraturstudie hävdar Lindberg (2002) att all jord på planeten innehåller en 

varierande sammansättning av naturligt, mekaniskt och kemiskt nedbrutna avlagringar. Det 

tillsammans med sammansättningarnas tidigare händelseförlopp bidrar till lerans varierande struktur 

och uppbyggnad. Såsom leran är uppbyggd på en plats kan den komma att vara helt annorlunda på 

en annan och trots detta går dessa sammansättningar under begreppet lera. Det finns dock en 

definition av lera, vilket beskrivs i delkapitlet 2.1. Larsson (2008) menar att jordarters geotekniska 

egenskaper, såsom hållfasthet, fuktlagring, kapillärsugning och permeabilitet, påverkas av mängden 

porvatten och porgas samt lerans volym i fast tillstånd. 

Lindberg (2002) menar att lerjordens partikelstorlekar också har en inverkan på dess fysiska 

egenskaper medan de geotekniska egenskaperna är beroende av lerjordens porfördelning. Ett 

sorterande benämningssystem för jordpartiklars storlek har utarbetats av Svenska Geotekniska 

Föreningen (SGF) (1981, refererad i Eriksson, Dahlin, Nilsson & Simonsson, 2011), se tabell 1. 
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Tabell 1. Jordpartiklars storlek enligt Svenska Geotekniska Föreningen. 

 

Jordarter bestående av bergartsfragment och olika typer av mineralkorn delas in i friktionsjordar och 

kohesionsjordar. Friktionsjordar innehåller större partiklar och hålls samman via de grova partiklarna, 

medan kohesionsjordar bestående av silt och lerjord hålls samman på grund av molekylära krafter. 

Dessa krafter har större påverkan på en enskild molekyl än gravitationen, vilket gör att Jorden inte 

bryter samman.  Kohesionsjordar kan därför användas vid väggkonstruktioner utan att kollapsa. 

Konstruktionerna är dock känsliga för vatten och kräver ett torrt klimat då vattnets molekyler 

minskar jordpartiklarnas kontaktytor och minskar därmed dess hållfasthet. (Lindberg, 2002) 

På grund av lerjordens olika sammansättningar och variationer är också dess densitet varierande, 

vilket bland annat beror på art och utvinningsområde samt bearbetning av materialet innan 

tillämpning. För att uppnå maximal densitet hos jordarter förutsätts bearbetning vid en viss 

vattenhalt. Den mest gynnsamma vattenhalten är mellan 15–20 % angett i volymprocent. Vid ökad 

densitet ökar också lerjordens förmåga att stå emot vattengenomträngning samt kompression. En 

hög densitet hos lerjord ger liknande uppföranden som platsgjuten betong. (Lindberg, 2002) 

Ett grovt sätt att dela in olika lerarter är i fet respektive mager lera, där feta lerjordsarter består av en 

stor andel ler, medan magra har en låg halt. De två kategorierna kan kännetecknas på olika sätt. Den 

feta leran har hög plasticitet och hög hållfasthet men löper stor risk för sprickbildning då den har lätt 

för att krympa vid torkning. Den magra lertypen har däremot lägre plasticitet och löper lägre risk att 

spricka då den krymper mindre vid torkning. (Lindberg, 2002) 

2.4.1.2 Stabilisering 

Lindberg (2002) hävdar att lera från jorden sällan är i tillräckligt bra skick och måste följaktligen 

genomgå någon form av stabiliseringsmetod beroende på dess kommande användningsområde. En 

av metoderna är en så kallad mekanisk stabilisering och innebär sammanpressning av lermassan som 

minskar eventuella hålrum och porer. Det sker i syfte till att öka lerans densitet och därmed också 

lerans bärförmåga. Sammanpressning kan också ske vid tillverkning av lerstenar då eventuella hålrum 

som uppkommer vid gjutning försvinner. 

Kemisk stabilisering är en annan stabiliseringsmetod av lera som innebär att ämnen tillsätts 

lermassan för att påverka dess egenskaper. Tre olika tillvägagångssätt beskrivs av Lindberg (2002), 

där den första är en så kallad sammanbindning då cement och kalk tillsätts lermassan vars syfte är att 

reducera risken att leran krymper vid uttorkning och expanderar vid väta. Det tillvägagångssättet är 
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något som oftast sker i samband med byggkonstruktioner då leran utsätts för fuktiga 

klimatförhållanden. Det andra tillvägagångssättet är en så kallad sammanlänkning och sker genom en 

kemisk reaktion mellan lera och tilläggsämnet som vanligtvis består av kalk. Tillvägagångssättet syftar 

till att öka tryckhållfastheten hos leran. Den sista kemiska stabiliseringen är en så kallad 

vattenavvisning och kan ske genom två olika processer där båda syftar till att minska vattnets 

förmåga att tränga in i lerkonstruktionen. Den ena processen innebär en tillsats av ett 

vattenavvisande ämne i lermassan som fyller ut håligheter och den andra vattenavvisande tekniken 

går ut på att ett ämne tillsätts som omsluter lerjordens mineralpartiklar. Båda processerna ger ett 

vattenavvisande skydd och förhindrar därmed vattnets förmåga att drivas in i materialet. (Lindberg, 

2002) 

Den vanligaste stabiliseringsmetoden som normalt sker i alla typer av lerjordskonstruktioner är fysisk 

stabilisering som innebär att olika armeringsmaterial, såsom sand, grus och växtfibrer tillsätts 

lermassan. De material som tillförs beror av lermassans kommande användningsområde och önskade 

egenskaper. Tillsättning av sand och grus ökar lermassans densitet och därmed den lastbärande 

förmåga, medan tillsättning av växtfibrer ökar porositeten av lerjord och försämrar bärförmågan men 

minskar risken för sprickbildning vid mindre belastning. (Lindberg, 2002) 

Sheweka (2011) hävdar att lera som värmeisolering är en miljövänlig metod och utöver de isolerande 

egenskaperna är lera dessutom ljudisolerande och brandsäkert. Lerjordsbyggen är billigare att 

konstruera än betong, vilket bland annat grundas på att lera ofta är en lokalproducerad produkt där 

bindemedel och tillsatser kan anpassas efter de lokala förutsättningarna. 

2.4.2 Hampas egenskaper 

Som ovan nämnt kan olika växtfibrer tillsättas lera för en förbättrad stabilisering i 

lerjordskonstruktioner. Exempel på förekommande växtfibrer är halm, lin, vete och hampa. En 

litteraturstudie har genomförts med fokus på hampa för att ge fördjupad kunskap om denna växt 

samt dess egenskaper inför de experimentella undersökningarna. 

Enligt Knutsson (1943) är hampa en säsongsört med relativt litet rotsystem tillhörande familjen 

Cannabaceae, dit också växten humle tillhör och gör växterna besläktade. Hampa är en tålig växt vad 

gäller draghållfasthet som bland annat har konstaterats vid studier under dess odlingstid där växtens 

tålighet mot slagregn, hagel och vind har undersökts. Denna motståndskraft åstadkoms tack vare 

stjälkens konstruktion. Balčiūnas, Vėjelis, Vaitkus & Kairytė (2013) hävdar att hampans rörformade 

stam innehåller ca 20–40 % fibrer, baserat på dess vikt, medan 60–80 % består av trä. Balčiūnas et al. 

(2013) påstår vidare att hampa är en växt vars artrikedom är hög på grund av dess förmåga att 
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anpassa sig till nya växtförhållanden och klimat. Hampväxter kan bli omkring nio meter höga i olika 

delar av världen men på svenska odlingar drygt fyra meter (Båggagård, 2007). 

För ungefär 4000 år sedan började vissa hampsorter tillämpas som narkotiskt medel (Båggagård, 

2007). Båggagård (2007) menar att detta förfarande togs i bruk under 1900-talet och tog en radikal 

spridning. Vissa arter av hampa kan användas vid tillverkning av både marijuana och hasch, varför det 

blev förbjudet att odla samtliga hampsorter i Sverige kring 1970. Vid början av 2000-talet blev det 

tillåtet att framställa industrihampa men med ett antal obligatoriska regler. Jordbruksverket (2014) 

kräver att odlare av hampa ska ansöka om gårdsstöd för att inte bryta mot rättsregler om narkotika. 

Hamparten måste även vara godkänd och listad av Jordbruksverket och får inte innehålla mer än 0,2 

% THC, som är det kemiska ämnet som framkallar en berusande effekt (Båggagård, 2007). Följs inte 

detta klassas odlingen som narkotikabrott (Jordbruksverket, 2014). 

Balčiūnas et al. (2013) och Båggagård (2007) menar att hampa inte bara har betydelse inom 

byggindustrin utan inriktas även mot användning inom livsmedel, säckar, medicin, utvinning av 

biodiesel och tillverkning av specialpappersprodukter. Båggagård (2007) menar att hampfibrer är 

långa och tåliga jämfört med andra växtfibrer som gör hampa mindre vattenpåverkande och används 

sedan länge inom sjöfart som rep och segel. Enligt Balčiūnas et al. (2013) används ofta hampa inom 

byggindustrin i syfte till att isolera konstruktioner eller som bindemedel i olika material. Författarna 

menar vidare att hampa som bindemedel i betong, så kallad hampbetong, ger förutom en 

stabiliserande effekt också en ökad isoleringsförmåga med anledning av dess porösa struktur. 

Enligt Hampvaruhuset (u.å.) kan hampa anses som en ekologisk byggprodukt då den dels är 

förnyelsebar och kan komposteras samt att materialet inte innehåller några farliga ämnen. Hampa 

binder koldioxid (CO2) mer effektivt än många andra växter och tycks av den orsaken vara mer CO2-

positiv. Hampa som isoleringsprodukt betraktas som ofarlig då innehållet av fibrer som kan irritera 

hud eller fastna i andningsorgan saknas. Det gör att munskydd och skyddsoveraller inte är 

nödvändigt vid rivning eller annan byggnation. Detta styrks av Båggagård (2007) som hävdar att 

hampisolering dammar i mindre utsträckning och ger därför inte upphov till irritation på hud, 

aningsvägar och ögon. Användning av hampfibrer som isolering har blivit mer eftertraktat i Europa 

(Båggagård, 2007). Författaren menar även att hampa är ett hygroskopiskt material, likt trä, som kan 

absorbera fukt ur luften och sedan avge fukt när luften är torrare. Detta minskar risken för 

fuktskador orsakat av kondens. 
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2.5 Kombination av lera och hampa 

För att uppnå djupare kunskap om tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet 

för lersten med armeringsmaterialet hampa har flertalet vetenskapliga artiklar granskats inom dessa 

områden. Tidigare forskning om hamplersten är begränsad och medförde att alternativa 

kombinationer av växtmaterial och tillsatsämnen i många avseenden undersökts.  Detta för att kunna 

genomföra en god diskussion och dra rimliga slutsatser efter utförd experimentell studie. 

2.5.1 Tryckhållfasthet 

Hampa är ett mindre vanligt tillsatsmaterial i lerstenar jämfört med andra växtfibrer. Dock har en 

vetenskaplig granskning inom hamplersten i avseende på tryckhållfasthet hos lerstenar påträffats 

samt undersökningar om lerstenar med halmfibrer. 

I en experimentell studie av Millogo et al. (2014) bekräftas teorin av Lindberg (2002) där det redogörs 

att ju högre densitet lera har, desto starkare är lerans hållfasthet. Mätningen av Millogo et al. (2014) 

tillämpades på lersten vars armering bestod av en varierad mängd hampfiber. Studiens resultat 

visade att när hampfiberinnehållet bestod av 0,2–0,6 % baserat på lerstenarnas vikt och fibrerna var 

30 mm långa minskade stenens pordimensioner och de mekaniska egenskaperna förbättrades. 

Fibrernas inverkan gav minskade krympsprickor, goda erosionsmotstånd samt god vidhäftning av 

jordkornen och därmed även goda tryckhållfasthetsvärden. Denna sammansättning innebar dock 

sämre värmekonduktivitet jämförelsevis med 0,8 % hampa och 60 mm långa fibrer. Den sistnämnda 

blandningen medförde istället försvagade egenskaper gällande erosionsmotstånd och 

tryckhållfasthet. Millogo et al. (2014) menar vidare att de resultat som erhölls från 

hållfasthetstesterna med hampfiber gav högre hållfasthet än de som tidigare presenterats för 

lerstenar med andra armeringsmaterial, såsom sisal, kokosfibrer och halm. Hampas vattenabsorption 

var även dominerande jämförelsevis med tidigare studier av sisal och kokosfibrer men underlägsen 

mot halmfibrer vars absorptionsförmåga presenterats till 500–600 % högre än för hampa. 

Piattoni, Quagliarini & Lenci (2011) genomförde en experimentell studie  av handtillverkade lerstenar 

med tio varierande blandningar utifrån en bas av lera som sedan blandats med olika delar sand och 

halm. Studiens resultat visade att stenarnas hörn var hårdast drabbade och att delmängderna halm 

och sand påverkade sprickornas form och bredd. En ökad delmängd halm medför ett stort antal 

sprickor med begränsad bredd och tvärtom gav en ökad delmängd sand få men större sprickor. Den 

genomsnittliga hållfastheten som presenteras i studien är 2,55 MPa. 
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I en studie av Illampas, Ioannou & Charmpis (2014) där lerstenar med armeringsmaterialet halm har 

studerats motsägs slutsatsen om att ökad densitet ger upphov till ökad hållfasthet av Millogo et al. 

(2014) och Lindberg (2002). Illampas et al. (2014) hävdar efter ett experiment av lerstenar med halm 

där dess struktur varierade mellan 2–65 mm i längd och 15–28 % per volymenhet att de lerstenar 

som innehöll 28 % halm ökade stenarnas hållfasthet i jämförelse med de innehållande 15 % halm. 

Denna studie berör dock halm i motsats till studien av Millogo et al. (2014) innehållande hampa men 

menar att en ökad delmängd växtfibrer ökar hållfastheten. Illampas et al. (2014) beskriver att detta 

beror på halmens förmåga att omfördela kraften i lerstenen och minskar därmed risken för kollaps. 

2.5.2 Värmeledningsförmåga 

Genom att tillsätta växtfibrer i lermassa kan isoleringsförmågan öka på grund av växtfibrernas 

porositet och förmåga att lagra luft, hävdar Lindberg (2002). Oti, Kinuthia & Bai (2010) har utfört 

tester på två typer av obrända lerstenar i huvudsyfte att framarbeta värden på 

värmeledningsförmåga, även kallad värmekonduktivitet, för obrända lerstenar utan växtfiber. 

Resultatet visar att objektens värmeisoleringsförmåga minskar med ökad densitet och fukthalt. Det 

medförde ett linjärt samband mellan värmekonduktivitet (λ) och densitet (ρ). De två testade obrända 

lerstenarna med densiteten 1200–1700 kg/m2 gav de genomsnittliga värdena 0,2545 ± 0,0350 

W/m*K respektive 0,2612 ± 0,0350 W/m*K. Det är något Lindberg (2002) styrker då författaren 

hävdar att en ökad tyngd minskar den värmeisolerande förmågan. 

I en undersökning av Millogo et al. (2014) där lersten med armeringsmaterialet hampa har 

undersökts redovisas ett resultat av värmekonduktiviteten omkring 1,47 W/m*K, dock med stor 

variation på grund av lerstenens andel hampa och fibrernas storlek. 

En annan studie av Toguyeni et al. (2012) jämför och analyserar olika väggtyper uppförda av murbruk 

och lera eller av murbruk och lerhalm. Resultatet visar att väggen bestående av endast murbruk och 

lera erhöll ett U-värde på 2,12 W/m2, K medan väggen med murbruk och lerhalm gav U-värdet 0,53 

W/m2*K. Författarna menar att dessa värden pekar på halmens bidragande effekt av förbättrad 

isoleringsförmåga. 

Det är inte bara den isolerande förmågan hos en konstruktion som påverkar inomhusklimatet och 

dess komfort i en byggnad, även en konstruktions värmekapacitet har betydelse. Värmekapacitet är 

den värmemängd som går åt att höja ett materials temperatur med en grad. En hög värmekapacitet 

hos ett konstruktionsmaterial innebär att en hög mängd energi krävs för att höja temperaturen i en 

konstruktion. Detta påverkar byggnaders förmåga att utjämna rumstemperaturen mellan dag och 

natt. (Burström, 2007) 
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Oti et al. (2010) påstår att lera har en termisk flexibilitet då materialet har en förmåga att lagra 

värme och kan på så sätt stå emot kortsiktiga klimatvariationer. Detta innebär att lera har hög 

värmekapacitet som bidrar till ett behagligt inomhusklimat. Det är något som Lindberg (2002) också 

nämner då författaren hävdar att en ökad densitet ger ökad värmelagringsförmåga. 

En annan studie har påvisat att halm som tillsats i lerjordsmassor har en fallenhet att öka 

värmelagringsförmågan, det vill säga ökad värmekapacitet. Studien är gjord av Toguyeni et al. (2012) 

och hävdar att detta beror på halmens egenskap att vara hydrofil, det vill säga förmågan att drar åt 

sig fukt. Vatten är ett material med hög värmekapacitet och författaren påstår vidare att det vatten 

som binds i halmen bidrar till en ökad värmekapacitet i lerhalmskonstruktioner. 

2.5.3 Ånggenomsläpplighet 

Fukt är en viktig aspekt att granska vad gäller byggnadsmaterial då höga fukthalter i konstruktioner 

kan leda till fuktskador (Burström, 2007). På grund av bristande forskning angående området i 

lerkonstruktioner med växtfibrer har alternativa studier undersökts. 

Lindberg (2002) påstår att lerjordsväggar som utsätts för regn i måttlig mängd inte skadas om 

konstruktionen har möjlighet till uttorkning. Lera med en viss sammansättning kan skydda sig själv 

från vatten då dess lerpartiklar sväller vid plötslig nederbörd och förhindrar då möjligheten till 

kapillärsugning i lerkonstruktioner. Lindberg (2002) menar vidare att fet lera står emot erosion bättre 

än mager lera. Eftersom vatten löser upp lera bör hårt och långvarigt regn tillsammans med vind 

beaktas. Dock menar Lindberg att påståenden om att lerhus skulle regna bort är missvisande. Det 

som sker är att konstruktioner eroderar, det vill säga vittrar sönder och bryts ner. Därför finns ett 

tales sätt som säger “stor hatt och höga stövlar” vilket innebär att byggtekniska lösningar tillämpas 

för att minska risken för stora påfrestningar av fukt från väder och vind. Genom att konstruera taket 

med ett ordentligt uthäng över fasaden skyddas väggpariter och stora delar av regnet når inte 

lerväggen, därav uttrycket “stor hatt”. Lerjord har en god kapillärsugande effekt vid varaktig kontakt 

med vätska och bör därför hindars från direkt förbindelse med marken där den relativa ånghalten 

anses vara 100 %. Genom att förhindra att markfukt sugs in i konstruktioner rekommenderar 

Lindberg (2002) en god dränering och en fuktspärr som hindrar vatten att sugas upp av 

konstruktionen. En hög sockel av ett beständigt material, de så kallade “stövlarna”, ger också ett bra 

skydd vid kraftig nederbörd då stänk från vatten annars kan skada den nedre delen av 

väggkonstruktionen. Se figur 10 och 11 för lerhus kännetecknande utformning. 
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Figur 10. Takuthäng på lerbyggnad.                       Figur 11. Naturstenar som kapillärbrytande 
                        skikt. 

 

I en studie av McGregor, Heath, Fodde & Shea (2014) utvärderas experimentell mätdata av obränd 

lera och dess kapacitet att reglera luftfuktigheten samt de förhållanden som påverkar materialets 

egenskaper. Tester genomfördes på ren lersten samt lera blandat med cement och experimentet 

utfördes med den så kallade koppmetoden, där mätning av den fuktmängd som varierar i tiden 

registreras för att erhålla materialets ånggenomsläpplighet. Av resultaten påstår McGregor et al. 

(2014) att stabilisering av lersten kan minska ånggenomsläppligheten upp till 40 %. Stabilisering med 

cement och kalk minskar i detta fall jämviktsfukthalten vid samtliga variationer av relativ ånghalt i 

jämförelse med icke stabiliserad lersten. Cementstabilisering visade en märkbarare minskning av 

ånggenomsläppligheten än kalkstabilisering. 

I en experimentell forskning utförd av De Bruijn & Johansson (2013) har de två typerna kalk och 

hampa som bindemedel i betong undersökts. Likaså användes koppmetoden i denna studie. Efter 

avslutat experiment kunde skillnaden på fuktabsorptionen inte konstateras mellan de två proverna 

innehållande kalk respektive hampa. Dock visade resultatet att blandningen med kalk hade en högre 

fukthalt när den relativa ånghalten var större än 30 % jämfört med blandningen med hampa. Det 

antogs bero på kalkens höga porositet och medförde konstaterandet att kalk har lättare att lagra fukt 

till skillnad från hampa med lägre porositet. 
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2.6 CPR och CE-märkning 

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska inneha en prestandadeklaration och 

CE-märkning. Regler för hur det utförs, presenteras och bedöms är detsamma för alla länder inom 

den inre marknaden som omfattas av de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen (EU) samt Norge, 

Turkiet och Schweiz. (Boverket, 2012b; Elfving, 2012; Wessel, 2012) 

För att uppnå en CE-märkning finns två tillvägagångssätt beroende på om produkten omfattas av en 

harmoniserad standard eller ej. Om en harmoniserad standard förekommer för en viss produkt är 

prestandadeklaration och CE-märkning obligatoriskt, men om det saknas kan en frivillig CE-märkning 

genomföras. Fördelarna med en frivillig märkning är att produkten eventuellt breddar sin efterfrågan 

på nya marknader och det ger upphov till en mer rättvis konkurrens mellan tillverkare eftersom 

samtliga måste deklarera sina produkter på identiskt vis. (Boverket, 2012b)  

Tillverkare av produkter som inte ingår i någon harmoniserad standard kan begära en europeisk 

teknisk bedömning (ETA). Med en ETA som bas anges tekniska data vid prestandadeklarationen som 

sedan leder till en CE-märkning. Oavsett om en produkt innefattas av en harmoniserad standard eller 

en ETA baseras alltid en CE-märkning på dess prestandadeklaration. En CE-märkning innebär i sin tur 

inte att det inte finns nationella byggregler som styr landets tillämpning eller begränsning av en 

produkt. (Boverket, 2012b) 

Lersten, eller lermaterial i sig, omfattas i dagsläget inte av någon harmoniserad standard. Ett 

alternativ är därför att utföra en begäran av en europeisk teknisk bedömning (ETA) av den aktuella 

produkten för att sedan genomgå en prestandadeklaration och en CE-märkning. Detta kräver dock 

mer forskning om materialet och kan vara ett bidragande steg till att öka lerbyggsanvändningen samt 

underlätta dess tillämpning. I dag existerar harmoniserade standarder gällande betong och cement i 

olika former samt en del murverk, som till exempel natursten och lättbetong. Om lerans tillämpning 

ökar är det inte omöjligt att en harmoniserad standard för detta material utarbetas och godkänns av 

samtliga länder. 

  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/CE-broschyr.pdf
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3. Undersökning av lerstens egenskaper 

3.1 Slagen lersten och tänkbara anledningar till egenskapsvariationer 

Den typ av lermaterial och framställningsteknik som berörs i denna rapport är slagen lersten, 

tillhörande klassen murverk. Slagen lersten består av förtillverkade stenblock och kan benämnas 

handslagen lersten eller gjuten lersten. 

Enligt Lindberg (2002) började tillverkning av lerstenar redan på 8000-talet f.Kr. i mellanöstern och 

utgjordes av handformade stenar vars torkning ägde rum i solen. Därefter inleddes produktionen av 

formframställda lerstenar som blandades med halm och pressades i formar (Lindberg, 2002; 

Palmgren, 2003). Den senare tekniken är starkt förknippad med beteckningen adobe. Benämningen 

handslagen lersten uppstod från tekniken att hårt kasta lermassan i formerna (Lindberg, 2002). 

Lindberg (2002) påstår att vid tillverkning av lersten ska lersammansättningen vara blöt och aningen 

fet, det vill säga mycket vatten och en mindre andel sand. När blandningen är blöt uppstår en större 

krympning av stenarna vid torkningsprocessen men det har inte någon betydelse för murningens 

slutresultat. Arbetsgången av handtillverkade lerstenar kan ske genom att placera en gjutform utan 

massiv botten på ett underlag, förslagsvis en träskiva, med ett tunt lager sand. Leran handslås sedan 

kraftigt ned i formarna där sanden uppfyller funktionen av smörjmedel och stenarna fastnar då inte i 

träskivan vid torkningen. Formarna avlägsnas direkt efter att de försetts med lera, se figur 12. 

 

            Figur 12. Tillverkning av handslagen lersten. 
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Torkningen sker antingen i naturen med hjälp av solen eller inomhus ifall omgivande klimat kräver 

det. Förtillverkningen av lerstenar kan på så sätt vara väderoberoende (Palmgren, 2003). Enligt 

Lindberg (2002) ställs stenarna på dess löpyta, se figur 13, när de uppnått halvtorrt tillstånd, vilket 

underlättar vidare torkning. Torktiden varierar med omgivande klimatförhållanden baserat på 

temperatur och luftfuktighet men som nämnts tidigare kan tiden enligt Lindberg (2002) uppskattas 

till intervallet två till tre veckor som överensstämmer med yttranden från Sheweka (2011) som anger 

25 dagar. 

 

   Figur 13. Benämning av en tegelstens ytor. 

 

Egenskapsvariationer mellan olika lerstenar kan bero på flertalet anledningar. Enligt Lindberg (2002) 

kan en av dessa vara valet att tillämpa formar vid gjutningen eller att bortse från de och istället 

forma stenarna för hand. Hur hårt stenarna slås i formar eller pressas påverkar även objektens tyngd 

samt densitet, och därmed även egenskaperna. Hur väl lerstenarna är packade medför i och med 

detta stora effekter på bärförmågan. Antalet luftporer och strukturen på blandningen påverkar även 

stenarnas värme- och fuktmotstånd (Burström, 2007). 

Lerans ursprung har inverkan på materialegenskaperna. Vilka tillsatser som späder ut lerblandningen 

och hur stor andel av dessa påverkar också lermaterialets kvalitet. Enligt Palmgren (2003) finns ett 

flertal olika materialblandningar med olika egenskaper. Lindberg (2002) menar att leran bland annat 

kan göras fet med mindre andel sand eller mager med större andel sand. Fet lera har hög plasticitet 

och hållfasthet men genomgår en stor krympning vid torkningen som i sin tur kan resultera i 

sprickbildning. Tillsättning av armeringsmaterial som exempelvis växtfibrer kan vara en lämplig 

åtgärd för att minska sprickbildningsrisken. Mager lera har lägre plasticitet och hållfasthet men 

krymper desto mindre vid torkningen. Hur blött materialet önskas vara åstadkoms med hjälp av 

vatten som påverkar stenarnas torktid, lätthanterlighet och krympning. Enligt Lindberg (2002) har 

även olika armeringsmaterial varierande inverkan på leran och förorsakar följaktligen 

egenskapsvariationer. Vid växtfiberarmering påverkar fibrernas riktning och struktur lerstenarnas 
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egenskaper och fiberstorleken kan ha betydande relevans med avseende på både hållfasthet, värme 

och fukt. Kemiska tillsatser och spillning från djur påverkar lerpartiklarnas sammanfogning och 

varierande egenskaper kan åstadkommas utifrån användning och eftersträvad beskaffenhet. 

Det klimatförhållande som råder där de färdiga lerobjekten vistas har även inverkan på livslängden. 

Väder och vind tillsammans med inomhusklimatet orsakar eroderande effekter och nötning. 

Klimatets inverkan på materialets egenskaper är ett relativt ostuderat område som kräver mer 

forskning innan några direkta slutsatser kan dras. (Lindberg, 2002) 

3.2 Motivering av valda studerade egenskaper 

Burström (2007) menar att de krav och önskemål som ställs på byggvaror utgår från konstruktionens 

önskade egenskaper och funktioner. De material som används bestäms med hänsyn till dess 

egenskaper, såsom värmekonduktivitet, hållfasthet och viskositet. Utöver detta tillkommer även 

estetiska och ekonomiska överväganden samt underhållskostnader. Det finns fler beskaffenheter av 

betydelse som enligt byggproduktförordningen ska undersökas då en byggprodukt ska CE-märkas. 

Exempel på egenskapsområden är bärförmåga, hälsa, energihushållning, tillgänglighet vid 

användning och bullerskydd (Elfving, 2012; Wessel, 2012). 

CE-märkning inom byggsektorn innebär en klassificering av varor och produkter utifrån samma 

förutsättningar för att presentera dessa i en tydlig och rättvis bild. För att en klassificering av en 

produkt ska förekomma krävs kunskap om produktens material och dess egenskaper. Det saknas 

forskning och kunskap om lerstenar som gör att lerstenar ej kan CE-märkas.  Denna studie innebar 

valet att undersöka lerstenars egenskaper inom tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och 

ånggenomsläpplighet. 

3.2.1 Tryckhållfasthet 

Hållfasthet beskriver ett materials uppförande vid belastning och påtvingad deformation. Inom 

byggkonstruktion är hållfasthet en viktig aspekt och har en stor betydande roll inför val av material. 

Valda konstruktioner, mestadels bestående av stål, trä, och betong, har i uppgift att föra ned laster 

till grunden. Exempel på laster kan vara egentyngder, snö- och vindlaster samt laster orsakat av 

verksamheter. Förmåga en byggnadskonstruktion har att bära dessa laster är starkt förknippat med 

materialets betydelsefulla egenskaper inom hållfasthet. I samband med belastning böjs, töjs eller 

sammanpressas materialet och det uppstår deformationer, vilket är något som måste beaktas för att 

uppnå funktionsdugliga konstruktioner. Ett materials deformationsegenskaper beskrivs normalt i 

relation mellan spänning och töjning. Materialets deformation ger utslag på grund av atomernas 

reaktion under belastning, då de skjuts från varandra och kan ske i stor eller liten utsträckning 

beroende på lastens storlek. Vid mindre belastning sker en förskjutning av atomerna från sitt 
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normalläge men material kan trots det återfå sin ursprungliga form på grund av att bindningarna 

mellan atomerna inte bryts. Detta fenomen kalls för elasticitet och är normalt proportionellt mot 

storleken på lasten. Om bindningarna istället brister eller förändras mellan atomerna har materialet 

utsatts för högre belastning och återfår därefter inte sin ursprungliga form. Det brukar benämnas 

kvarstående, permanenta eller plastiska deformationer. (Burström, 2007) 

Den maximala spänning ett material kan utsättas för innan dess kollaps benämns brottgräns eller 

brotthållfasthet. I material som betong och trä utgör dess brottgräns den betydande 

hållfasthetsegenskapen till skillnad från stål då materialet tillämpas inom dess sträckgräns, som 

innebär märkbara plastiska deformationer. Vid stål blir deformationerna för stora vid brottgräns och 

skulle då göra materialet svårt att bruka. (Burström, 2007) 

Inom hållfasthet finns olika aspekter såsom draghållfasthet, böjhållfasthet samt tryckhållfasthet. 

Enligt Bager (2014) är draghållfasthet ett mått på materialets förmåga att motstå draglaster. 

Böjhållfasthet är benämningen på den maximala spänning ett material kan utsättas för vid 

böjprovning. Tryckhållfasthet är den största tryckspänning ett material kan ta innan kollaps. Avén, 

Lantz & Lorentsen (1985) hävdar att tryckhållfasthet, draghållfasthet och elasticitetsmodul samt flyt- 

och brottgräns är det som i första hand beräknas vid konstaterande av ett materials hållfasthet. 

Vid dragprovning av spröda material anser Burström (2007) att svårigheter lätt uppstår provtekniskt. 

Detta på grund av materialens besvärlighet att fästas i provmaskiner utan att lokala påkänningar 

anträffas som kan leda till okontrollerade brott. Draghållfastheten kan istället beräknas teoretiskt 

utifrån andra indirekta prov men Burström (2007) hävdar vidare att på grund av vissa ofullständiga 

teorier blir resultaten inte korrekta i jämförelse med de som erhålls ur direkta dragprov. Burström 

(2007) menar att ett sprött materials betydande hållfasthet utgörs från dess tryckhållfasthet. 

Denna studies inriktning av hamplersten, vars syfte är att användas vid murning bidrar till att 

stenarna i stor utsträckning utsätts för tryckkrafter. För att påvisa ett resultat inom hållfasthet för 

lerstenar har därmed tryckhållfasthet i brottgränstillstånd undersökts. 

3.2.2 Värmeledningsförmåga 

Inom byggbranschen såväl som inom den politiska sektorn blir miljöfrågor och miljömedvetenhet 

alltmer viktigt. Enligt Toller, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist & Carlsson (2009) utgör sektorn bygg- 

och fastighet ca 28 % av Sveriges totala energianvändning, inkluderat uppvärmning. 

Naturvårdsverket fick i uppdrag i juli 2011 av Energimyndigheten att utföra en färdplan angående 

Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser i sektorn bostäder och lokaler där kostnadseffektiva 

klimatinsatser skulle utvecklas för att nå visionen år 2050 (Energimyndigheten, 2012). 
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”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. 

Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till 

användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i 

bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.” 

(Riksdagen, u.å., citerad i Westlund et al., 2012, s. 9). 

Enligt Naturvårdsverket (2012) påverkas miljön av den uppåtgående trenden av konsumtion i Sverige 

och övriga världen. Tack vare den tekniska utvecklingen som sker ökar möjligheten till utveckling av 

energieffektiviserade produkter och ny miljöteknik. Naturvårdsverket menar vidare att forskning är 

ett sätt att driva kunskap och teknikutveckling framåt och används som ett styrmedel, vilket är en 

förutsättning för att nå framtida mål inom miljö. Det gör att energihushållning och värmebesparingar 

har en betydande roll för byggbranschens utveckling, där aspekter såsom värmeledningsförmåga, 

värmelagring och lufttäthet ingår. (Naturvårdsverket, 2012). 

Värmeledningsförmåga, det vill säga materials värmekonduktivitet, påverkas av tre olika 

värmetransportsmekanismer som ofta samverkar, nämligen; stålning, konvektion och ledning. 

Strålning innebär att alla material utsänder elektromagnetisk strålning, så kallad värmestrålning, och 

är en funktion av ämnets absoluta temperatur och ytans struktur. Det innebär att värme överförs via 

strålning mellan ytor som är riktade mot varandra. Den andra värmetransportsmekanismen, 

konvektion, innebär ett värmeutbyte via strömmande medium med olika temperaturer, oftast luft. 

Det som orsakar luftrörelse brukar delas in i två olika förekommanden; naturlig konvektion som 

uppstår på grund av att varm luft är lättare än kall luft och påtvingad konvektion som beror på en 

yttre källa till luftrörelse, till exempel vind eller fläkt. Ledning är den tredje 

värmetransportsmekanismen och sker när molekyler med hög rörelseenergi vidrör och överför 

energi till molekyler med låg rörelseenergi. Värmeledning som term inom byggnadssammanhang 

innefattar samtliga ovannämnda värmetransportsmekanismer och sker vanligen via materialets porer 

vars påverkan på värmeledningsförmågan är stor. (Burström, 2007; Sandin, 2010) 

För att konstatera tidigare påståenden av Lindberg (2002), Oti et al. (2010) samt Toguyeni et al. 

(2012) om växtfibers goda förmåga att motstå värmeledning och därmed framstå som god ur 

energisynpunkt, har undersökning av hamplerstens isolerande förmåga genomförts. 
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3.2.3 Ånggenomsläpplighet 

Det finns ytterligare aspekter som påverkar ett materials egenskaper, där bland annat permeabilitet 

ingår som syftar till att beskriva ett materials förmåga ett transportera gas eller vätska (Lindberg, 

2002). Burström (2007) hävdar att vid praktisk användning av porösa material är fukt oundvikligt men 

att fukt bör undvikas så långt det är möjligt. Fukts inverkan kan orsaka ogynnsamma konsekvenser då 

materialets beständighet försämras vid höga fukthalter och risk för skador uppstår. Även materialets 

värmeisoleringsförmåga och hållfasthet minskar vid förhöjd fukthalt. Permeabilitet har också stor 

inverkan inom området hälsa och miljö. Samuelsson (1998) menar att intresset angående människors 

hälsa och välbefinnande i inomhusmiljö har ökat de senaste åren. 

Fukttransport i byggnader kan ske endera i ångfas eller vätskefas och medför att material uttorkas 

eller uppfuktas. Fukttransport i vätskefas sker via kapillärtransport i material då vatten strömmar 

genom porsystemet. I och med strömning uppstår ett undertryck som är proportionellt med det 

kapillära suget och gör att vatten kan transporteras genom material i vätskefas. (Burström, 2007) 

Vad gäller fukttransport i ångfas transporteras vattenånga via konvektion eller diffusion. I den luft 

som omringar Jorden föreligger alltid en liten andel fukt. Detta innebär att luft som förflyttas för med 

sig fuktinnehållet i form av vattenånga, det vill säga att fuktutbyte sker via den strömmande luften 

som har medburen fukt. Fenomenet har benämningen fuktkonvektion. I kontrast mot detta, strävar 

vattenmolekyler i vattenånga efter att uppnå ett jämnt tillstånd och transporteras därför alltid från 

området med högre ånghalt till området med lägre ånghalt. Det som händer är att vattenmolekyler 

byter plats med andra luftmolekyler och förloppet kallas diffusion. I byggnadssammanhang är 

konvektion av störst betydelse då det är via detta fenomen som fukt från människor, diskmaskin och 

dusch med mera transporteras bort. Konvektion kan dock bidra till stor skada inom 

byggnadssammanhang då varm och fuktig luft kan tränga in i byggkonstruktioner via till exempel 

håligheter, springor och sprickor som sedan kyls av inne i konstruktionen och kondenseras. Det kan 

leda till fuktskador. (Burström, 2007) 

Hög halt av fukt i material medför risk för skada och leder ofta till att materials beständighet 

försämras. För att minska risk för fukttranssport genom konstruktionsmaterial kan olika typer av 

fuktspärrar användas i form av papp, skivor, folier, färg eller väv. Vilken av dessa fuktspärrar som 

tillämpas beror på konstruktion och ändamål. Fuktskydd är ett samlingsnamn, dit ångspärr tillhör, 

vars syfte är att hindra eller minska fukttransport i ångfas. Begreppet fuktspärr går också under 

benämningen fuktskydd men utöver ångspärrens funktioner hindrar den även fukttransport i 

vätskefas. En vanlig variant av ångspärr är polyetenfolie vars tjocklek normalt är 0,20 mm och har ett 

ånggenomgångmotstånd på över 2 000*103 s/m. Vanligtvis är ångmotståndet högre än vad som 
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krävs för att skydda en konstruktion från diffusion. Ångspärrens höga ånggenomgångsmotstånd kan i 

vissa fall vara en nackdel då den vid byggnation kan stänga inne eventuell byggfukt. Fuktspärr utgörs 

ofta av en HD-polyeten med en tjocklek på 0,35 mm försedd med grov struktur för att bilda en 

lutspalt i konstruktionen. Denna typ av fuktspärr utgör ett ånggenomgångsmotstånd på över  

10 000*103 s/m och används ofta som fuktspärr i källarväggar eller golvkonstruktioner på 

betongunderlag. (Burström, 2007) 

Rockwool (2012) menar att ångspärr även bidrar med en vindtätande effekt på konstruktioner och 

minskar eventuell genomblåsning. En nackdel med de täta ång- och fuktspärrarna är dock tillämpning 

av dessa i äldre hus med självdragsventilation. Energimyndigheten (2012) menar att tätning av 

konstruktioner förhindar icke-mekanisk ventilation vilket kan leda till dålig inomhusmiljö samt 

fuktproblem. 

Vid placering och val av ångspärr bör den fästas där minst 2/3 av isoleringen är på utsidan av 

ångspärren (Rockwool, 2012). Fuktskyddet bör även inneha ett fem gånger så högt fuktmotstånd 

jämfört med konstruktionens utsida (PAROC, 2013). 

På grund av fukttransportens påverkan av materials hållfasthet och värmeledningsförmåga samt dess 

påverkan inom området hälsa och miljö kontrolleras fuktegenskaperna för hamplersten i denna 

studie. Undersökningen fokuserar på lerstenens förmåga att stå emot fukttransport i ångfas och 

därav framställa resultat av lerstenens ångpermeabilitet via diffusion. Ångpermeabilitet (δ) är också 

känt som ånggenomsläpplighetskoefficient och kan vidare beräknas till ånggenomgångsmotstånd (Z). 

3.3 Experimentella metoder avsedda för de valda materialegenskaperna 

3.3.1 Tryckhållfasthet 

Enligt ett branschgemensamt kompetenscentrum vid Chalmers tekniska högskola kallat 

Kompetenscentrum Infrastruktur (u.å.) undersöks ett materials tryckhållfasthet vanligtvis genom att 

använda någon form av tryckprovsmaskin. En metod där tryckprovsmaskin används är vid ett så 

kallat triaxialförsök och är en anpassad metod för forskning. Metoden baseras normalt på ett 

cylindriskt prov som placeras i en cylindrisk cell där laständring, provtryck och deformation 

registreras med avancerade datorprogram. Vertikal last förs ned på provet via en tryckpress eller en 

hydraulisk belastningsanordning. Den horisontella kraften skapas via ett vätsketryck i cellen. 

Metoden är avancerad och kräver speciell utrustning och inriktar sig i huvudsak mot geotekniska 

undersökningar. 

En vanligare metod för att undersöka tryckhållfasthet hos byggnadsmaterial såsom betong, trä och 

murverk är vid en enaxiell tryckpressning där syftet är att förstöra provmaterialet (Lindh, 2009). 
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Enligt Burström (2007) testas normalt tryckhållfasthet på porösa material, där bland annat betong 

och tegel ingår. Testerna utförs vanligtvis med kubisk, prismatisk eller cylindrisk form där 

deformation och kraft kan registreras med avancerade datorprogram. 

3.3.2 Värmeledningsförmåga 

För att bestämma värmekonduktiviteten hos ett material kan flera metoder tillämpas men samtliga 

mätningar utgår från väldefinierade förhållanden. Metoderna har som utgångspunkt att skapa ett 

endimensionellt värmeflöde i mätområdet vilket innebär att andra temperaturgradienter måste 

undvikas i de övriga riktningarna. (Burström, 2007) 

De förfaranden som finns att tillämpa är bland annat Hot Box-metoden, Heat Flow Meter Method 

och Guarded Hot Plate Method. Samtliga metoder är standardiserade och tillämpas ofta inom 

värmeexperiment. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007) 

Den så kallade Hot Boxen består av en låda med utbytbara väggsektioner där en av de utbytbara 

sektionerna utgör det provmaterial som undersöks. De övriga väggsektionerna består av material där 

egenskaper som värmeflöde är känt. I lådan finns en värmekälla som vanligtvis består av en 

glödlampa på 60 W. Med hjälp av referensmaterialet och dess tjocklek samt temperaturdifferensen 

kan provmaterialets värmeflödestäthet (q) beräknas enligt ekvation 1. (Åstrand, 2003) 

     
          

    
  Ekv. 1 

Där: 

qref = referensmaterialets värmeflödestäthet [W/m²] 

λref =referensföremålets värmekonduktivitet [W/m*K] 

ΔTref = temperaturskillnad mellan referensföremålets varma och kalla sida [K] 

dref = referensföremålets tjocklek [m]. 

De två övriga metoderna, Heat Flow Meter Method och Guarded Hot Plate Method, tillämpas 

antingen med hjälp av en värmeflödesmätare eller genom mätning med en så kallad plattapparat. 

Enligt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) (2007) är båda metoderna av ISO-standard då den 

förstnämnda metoden är ISO 8301:1991 och EN 1946-3:1999 medan den sistnämnda är  ISO 

8302:1991 och EN 1946-2:1999. Vid de båda tillvägagångssätten placeras provmaterialet mellan en 

kall respektive varm yta vars temperaturer är kända. Avläsning av materialets värmeflödestäthet gör 

det möjligt att beräkna värmekonduktiviteten (λ) när flödet är konstant, se ekvation 2. 

      
          

      
   Ekv. 2 
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Metoden Heat Flow Meter Method sker via en absolutmätning av värmeflödet. Mellan 

värmeflödesmätaren placeras provmaterialet, vars tjocklek normal är cirka 150 mm. Metoden lämpar 

sig bäst till material med en värmekonduktivitet mindre än cirka 1 W/m*K. Provmaterialets 

temperatur är i medeltal 10 °C. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007) 

Vid Guarded Hot Plate Method beräknas värmeflödestäthet med hjälp av en plattapparat med 

elektrisk uppvärmning. Detta ger en jämn temperaturfördelning utmed plattan. Värmeflödet från 

plattan sker vinkelrätt mot provmaterialets yta och den tillförda effekten som krävs för att 

upprätthålla en konstant temperatur på plattans ytor registreras. Till detta test bör tjockleken på 

provmaterialet vara cirka 80 mm. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007) 

3.3.3 Ånggenomsläpplighet 

Burström (2007) och Sjöberg (2001) hävdar att vid framtagning av ett materials ångpermeabilitet (δ) 

och ånggenomgångsmotstånd (Z) sker mätningar i allmänhet via tillvägagångssättet koppmetoden. I 

denna metod placeras ett provmaterial som ett lock ovan en kopp innehållande någon form av 

vätska, vanligtvis vatten eller övermättad saltlösning. Provet försluts väl och placeras i ett klimatrum 

med konstant temperatur och relativ ånghalt. Det gör att på vardera sida om provmaterialet är den 

relativa ånghalten känd då det i koppen antas vara 100 % och den omgivande luften i klimatrummet 

programmeras till önskad ånghalt. Genom återkommande vägningar kan den fuktmängd som 

transporterats genom materialet fastställas och vidare kan ångpermeabilitet samt 

ånggenomgångsmotstånd beräknas. Koppmetoden för att fastställa differensen via vägningar är en 

standardiserad metod av ISO-standard och är ISO 7783:2011. 

Koppmetoden kan komma att variera från experiment till experiment då typ av vätska kan variera 

med exempelvis saltmängd. Den relativa ånghalten och temperaturen i klimatrummet kan också 

variera utifrån de val och konstateranden som utförs.  
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4. Genomförande 

4.1 Provernas sammansättning 

Samtliga analyserade lerstenar består av likartad uppbyggnad men med varierande delmängder 

ingående material. De fyra undersökta stenarna innehåller avvikande andelar sand, lera, gödsel, 

hampved och lervatten. Hampved kan likas med träflis och utgörs av stammen från växten hampa. 

Som bas för sammansättningarna utgår majoriteten av stenarna från en lika stor andel lera som 

gödsel. I sin tur utgör andelen lera och gödsel cirka 67 % av delmängden sand, vilket är sant för 

stensorterna ett, två samt tre. Avvikande från detta är stensort nummer fem, vars innehåll helt 

utesluter gödsel. Av tabell 2 kan slutsatsen dras att stensorterna ett, två och tre är mest 

överensstämmande gällande beståndsdelarna i lermassan jämförelsevis med stensort fem. 

 

Tabell 2. Lerstenarnas sammansättningar, specifika beståndsdelar och tillverkningskommentarer. 

Blandning Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5 

Sand 35,45 45,31 43,14 46,15 

Lera 11,82 15,10 14,38 15,38 

Gödsel 11,82 15,10 14,38 0,00 

Hampved 29,54 18,88 25,97 27,78 

Hampfiber korta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lervatten 11,38 5,59 2,13 10,68 

          

Total volym 100,00 100,00 100,00 100,00 

          

          

Kommentarer: Lersten 1: Dåligt bindning. Ej kladdig. 

  Lersten 2: För blöt. 

  Lersten 3: Stenar hårt komprimerade vid slagning. 

 

Vid tillverkningen av stensort fyra framställdes endast ett objekt. Eftersom denna undersökning av 

hamplerstenars egenskaper innefattar de tre utredningsområdena tryckhållfasthet, 

värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet, ansågs det minimala antalet orsaka ett bortfall av 

denna stensort vid samtliga experiment. Arbetet fokuserar alltså endast på sammansättningarna 

märkta nummer ett, två, tre och fem, se figur 14. För faktisk volymmängd av komponenterna vid 

framställningen se Bilaga A. 
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    Figur 14. Undersökningsobjekten och dess märkning. 
 

Likheter av sandmängden kan iakttas i stensorterna ett, två, tre och fem. Dock något mindre i 

sammansättningen märkt nummer ett. Mängden lera och gödsel är något högre i stensort två 

jämfört med nummer ett samt tre och sammansättning nummer fem inkluderar ingen gödsel men 

desto högre halt lera. Även innehållet av hampved och vatten varierar mellan de olika 

lerblandningarna. Stensort två består av mindre del hampved jämförelsevis med de övriga och 

sorterna ett och fem innehåller likvärdig delmängd lervatten medan typerna två och tre består av en 

liten delmängd lervatten. Av framställningskommentarerna i tabell 2 kan det avläsas att lersten 

nummer tre tillverkades med extra kraftiga slag av lermassan ned i formarna. Med anledning av detta 

orsakades ett aningen randigt utseende på ytan av lerstenarnas kanter, se figur 15. 

De varierande sammansättningarna benämns hädanefter lersten 1, lersten 2, lersten 3 samt lersten 5 

utifrån ovannämnda lerblandningar och skilda delmängder. 
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              Figur 15. Anade ränder på ytan av lersten 3. 

 

4.2 Val av experimentella metoder 

Samtliga metoder tillämpat i denna materialundersökning grundar sig på standardiserade och väl 

godkända förfaranden. Tillvägagångssätten har anpassats till undersökningens omfattning, tid och 

noggrannhet. Laboratoriets tillgångar samt dess utrymme har även varit bidragande faktorer till 

experimentens justeringar. 

4.2.1 Tryckhållfasthet 

Den metod som utsetts till denna studie är en enaxiell tryckpressning där maximal kraft, spänning 

och sammanpressning loggas via ett datorprogram. Metoder vid fastställande av hållfasthet för 

material kan testas genom olika förfaranden beroende på vilken typ av hållfasthet som eftersträvas, 

exempelvis drag- eller tryckspänning. Det förekommer däremot inte några större variationer av 

genomförandet för de olika hållfasthetstesterna. Noggrannheten kan dock justeras med hjälp av tid 

och hastighet till brott samt hur väl och vilken typ av utdata som ska loggas.  

4.2.2 Värmeledningsförmåga 

I denna studie där materialets värmekonduktivitet (λ) undersöks har den valda metoden utgått från 

de olika standardiserade metoderna Hot Box, Heat Flow Meter Method och Guarded Hot Plate 

Method. Det som främst skiljer dessa standardiserade metoderna åt är dess sätt att konstatera 

värmeflödet (q) hos provmaterialet och de temperaturreglerande elementen. I den valda metoden 

kombineras Hot Box-metoden och Guarded Hot Plate Method. Fastställandet av värmeflödet sker via 

ett referensmaterial vilket överensstämmer med Hot Box-metoden, medan värmekällorna som utgör 

temperaturdifferensen liknar Guarded Hot Plate Method. Mätningarna utförs där provernas 

temperaturer i medeltal är högre än rumstemperatur, där det i standardförfarande sker vid 10 °C. 
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4.2.3 Ånggenomsläpplighet 

Inom definition av materials fuktmotstånd är i dagsläget tillvägagångssättet kallat koppmetoden det 

mest tillkännagivande förfarandet med ett flertal varianter utvecklat från denna. Metoden 

genomförs via känd temperatur och relativ ånghalt och kan följaktligen utföras med olika 

noggrannhet. Via metoden fastställs i denna undersökning materialets ångpermeabilitet (δ) vid 20 °C 

och 80 % ånghalt. 

4.3 Mätningar 

Samtliga tester för lerstenar med armering av hampa baseras på fyra olika lerstenar med varierande 

sammansättning. Antalet testobjekt av varje lerstenssort har anpassats till experimentens 

tidsomfattning och risk till missvisande resultat. Inom hållfasthet har fokus varit objektens 

tryckhållfasthet och experiment har utförts med hjälp av en universalprovsmaskin. Lerstenarnas 

specifika värmekonduktivitet har fastställs genom en förenklad variant av metoden Hot Box. 

Fuktundersökningar har verkställts via tillvägagångssättet koppmetoden för att fastställa de olika 

lerstenarnas ångpermeabilitet och uppskattas när fortvarighet råder, det vill säga inverkan av 

dynamisk fuktlagring är minimal. 

Densiteter för alla testobjekt har även beräknats i samtliga experiment för att kunna analysera de 

framtagna resultaten på ett systematiskt sätt. Vid fastställande av lerstenarnas hållfasthet, 

värmekonduktivitet och fuktmotstånd genomfördes en avstämning av lerstenarnas densitet innan 

experimentens start. 

4.3.1 Tryckhållfasthet 

Vid fastställning av lerstenarnas tryckhållfasthet användes en universalprovsmaskin. Dessa typer av 

maskiner innefattar en hög nivå av teknik gällande bland annat noggrannhet, elektronik, sensorer 

och informationsbehandling. Tekniken är koncentrerad i dessa provnings- och 

inspektionsutrustningar och framställer de syften som eftersträvas. (Shimadzu, 2014) 

På grund av lerstenarnas huvudanvändning som bärande murverk kontrollerades endast 

tryckhållfastheten i detta arbete medan övriga hållfastheter uteslöts. Förarbetet till experiment 

innebar tillverkning av ett antal prover som representerade de olika lerstenstyperna. Av de fyra 

stensorterna framställdes fyra prover från respektive typ med en dimension på ungefär 40 × 75 × 40 

mm, se figur 16. Totalt tillverkades 16 testobjekt och provens övre och undre ytor gjordes så 

parallella det var möjligt med avseende på den gropiga strukturen. Längden av dessa var oviktig då 

en prisma som fästanordning tillhörande universalprovsmaskinen användes och var avsedd för 

prover med kubisk form. Prisman var av standardiserad utformning avsedd för bruksprover, se figur 

17. Den belastade ytan begränsades då till 40 × 40 mm. Provernas fiberriktning överensstämmer med 
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lerstenarnas normala placering i en väggkonstruktion vid murning för att undvika falska och spridda 

resultat. Samtliga provers dimensioner och vikt dokumenterades på grund av dess inhomogena 

struktur och som en nödvändighet inför analys och slutsats. 

     

Figur 16. Ett av experimentets provobjekt.  Figur 17. Universalprovsmaskin samt 
provobjektens fästanordning i form  
av en prisma. 

Universalprovsmaskinen anpassades efter avsedd provstorlek och programmerades efter objektens 

antagna tryckhållfasthet. I detta fall resulterade det att universalprovsmaskinen programerades för 

en maximal tryckkraft på 100 kN och en kompressionshastighet på 1 mm/min. Provernas 

uppskattade tryckkraft beräknades utifrån belastad area och antagen spänning enligt ekvation 3. 

        Ekv. 3 

Spänningen för lersten bedömdes till 2 MPa baserat på framtagna värden för de lägre klasserna inom 

bränt murtegel samt litteraturstudien där Piattoni et al. (2011) menar att handtillverkade lerstenar 

inkluderat halm medför en hållfasthet på 2,55 MPa. Använd belastad area i beräkningen var 40 × 40 

mm och den slutliga kraften uppskattades till 3200 N. 

                  Enligt ekv. 3 

Utifrån detta anpassades universalprovsmaskinens noggrannhet och med hjälp av programmet 

Trapezium X som styr maskinen lagrades all utdata. Programmet är uppbyggt av ett flertal moduler 

och i denna studie utfördes så kallade statiska tester, det vill säga icke-dynamiska (Shimadzu, 2010). 

Med datorprogrammet bestämdes att utdata skulle lagras gällande maximal kraft, maximal spänning 

och maximal kompression via inställningar av ett antal parametrar. Till dessa beräkningar angavs höjd 

och belastad area för varje aktuellt prov. Varje enskilt prov sammanpressades därefter i cirka 10-15 
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minuter, se figur 18. Antingen verkställdes ett automatiskt avbrott av testförsöket då provets 

tryckhållfasthet försämrats till 30 % av provets maximala hållfasthet eller på grund av ett manuellt 

stopp då eftersträvade värden var fastställda. För mer information om universalprovsmaskinen och 

Trapezium X se Bilaga B. 

 

Figur 18. Tryckprovets händelseförlopp. 

 

Utifrån resultaten fastställdes ett medelvärde för varje typ av sammansättning enligt ekvation 4 samt 

testens standardavvikelse enligt ekvation 5 (Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, 2011; Björk, Brolin, 

Pilström & Alphonce, 1998). Enligt Alfredsson et al. (2011) är standardavvikelse ett spridningsmått 

som visar hur stor spridningen är på ett antal resultat i en testföljd. Vid standardavvikelse utgår 

beräkningen från medelvärdet. 

  
  

 
   Ekv. 4 

   √
       

   
  Ekv. 5 

Med medelvärde och standardavvikelse känt kunde karakteristiska värden framtas för de fyra olika 

lerstenssammansättningarna, se ekvation 6. Karakteristiska värden för hållfasthet beräknas vanligtvis 

utifrån 5 % -fraktilen som innebär en avgränsning av en bestämd sannolikhet på 5 % (Isaksson, 

Mårtensson & Thelandersson, 2010). 5 % -fraktilen beskriver hur företeelsen sannolikt artar sig och 

kan med en standardiserad normalfördelning omvandlas till en lista av kumulativa 

fördelningsfunktioner. Dessa funktioner redovisas i form av tabellvärden och för de 95 % som ska 

subtraheras kan 1,64 avläsas (Björk et al., 1998). 

              Ekv. 6 
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4.3.2 Värmeledningsförmåga 

Vid experimentell fastställning av materialets värmekonduktivitet utnyttjades metoden Hot Box och 

Guarded Hot Plate Method. Till detta test tillämpades en förenklad variant av metoderna. 

Detta förenklade förfarande innebar en mätning av två material placerade intill varandra bestående 

av ett referensmaterial och ett okänt provmaterial. Genom att utsätta referensmaterialet för en 

högre temperatur samt provmaterialet för en lägre temperatur utgavs temperaturskillnader över de 

båda materialens ytor. Temperaturdifferenserna varierar beroende på materialens egenskaper. 

Differensen konstaterades med hjälp av ett antal termoelement utplacerade på eftersträvade ytor 

samt en datalogger som redovisade ytornas temperaturer. Utifrån referensmaterialets 

förutsättningar kunde provmaterialets värmekonduktivitet beräknas. 

Testet startade med att beräkna en användbar tjocklek på testobjekten via antagna 

materialegenskaper då provmaterialet var obekant. Parametrar för referensmaterialets tjocklek (d), 

provmaterialets värmekonduktivitet (λ) samt temperaturskillnaden (ΔT) mellan referensmaterialets 

ytor och provmaterialets ytor anpassades tills ett rimligt värde för provets tjocklek uppnåddes. 

Temperaturskillnaden genom hela provet antogs vara 20 K utifrån antagen temperatur på 40 °C vid 

värmekällan och 20 °C vid testets yta i kontakt med rumsluften. Dessa 20 K fördelades sedan mellan 

referensmaterialets temperaturskillnad och provmaterialets temperaturskillnad. Värmeflödet (q) 

beräknades sedan för det kända referensmaterialet som i detta fall bestämdes vara cellplast med en 

värmekonduktivitet på 0,036 W/m*K och en tjocklek på antingen 10 eller 15 mm. Vidare antogs 

värmeflödet vara detsamma för referensmaterialet cellplast som för provmaterialet lersten. Med 

detta samband samt via de varierande parametrarna för referensmaterialets tjocklek, 

provmaterialets värmekonduktivitet och temperaturskillnaderna kunde en rimlig tjocklek på 

provmaterialet beräknas till cirka 40 mm, se tabell 3. Antagen värmekonduktivitet på 0,4–0,8 W/m*K 

av provmaterialet baserades på liknade materials värmekonduktivitet, såsom tegel med 0,7 W/m*K, 

bruk med 1,0 W/m*K, lättballastbetong med cirka 0,4–0,8 W/m*K samt sandfyllning med 0,4 W/m*K 

(Burström, 2007). Avgörande var även litteraturstudien där Oti et al. (2010) som påstår att obrända 

lerstenar innehar en värmekonduktivitet på cirka 0,26 W/m*K. 
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Tabell 3. Uträkning av rimlig tjocklek på provobjekten till experimentet för värmekonduktivitet. 
Antagen tjocklek är gråmarkerad. 

 

 

Den rimliga tjockleken konstateras till cirka 40 mm då större dimensioner uteslöts på grund av 

arbetets tidsbegränsning. Provmaterialen framställdes till beräknad tjocklek och anpassades efter 

lerstenarnas övriga storlek, vilket resulterade i prover på 90 × 90 × 40 mm.  Stenarna kapades till 

bestämd dimensionen med bandsåg och slipades därefter för att få ytorna parallella. 

Sammansättningen innehållande grus försvårade kapningen en aning och gjorde raskt sågbladen 

trubbiga. 

Testet koncentrerades till ett prov av varje lerstenstyp med varierande sammansättning, där 

tidsbegränsningen förorsakade det få provantalet. På grund av hampfiberriktningens eventuella 

inverkan på värmeflödet framställdes proverna med hänsyn till lerstenarnas placering vid tillverkning 

av en vägg och värmeledningens horisontella riktning. 

Provmaterialets kanter täcktes in av isoleringsmaterialet cellplast av typ XPS vars uppgift var att 

minska provkanternas värmeflöde och göra testet något mer endimensionellt i dess mitt. Detta 

kunde bevisas enligt figur 19 med hjälp av modellering av samtliga ingående material i 

finitelementprogrammet COMSOL Multiphysics 3.5. Programmet kan användas för att lösa 

multifysiska modeller där olika typer av fysikområden samverkar (COMSOL AB, 2008). Ramen av 

isolering anpassades utifrån varje enskilt lerstensprov på grund av dess varierande utformning för att 

maximera tätheten mellan prov och isolering. 

 

    Figur 19. Bevis på experimentets endimensionella utformning. 

   

qref [W/m2] ΔTref [K] λ = 0,4 W/m*K ΔTprov [K] dprov [m] λ = 0,8 W/m*K ΔTprov [K] dprov [m]

EPS 10 mm 36 10 10 0,111 10 0,222

45 12,5 7,5 0,067 7,5 0,133

54 15 5 0,037 5 0,074

61,2 17 3 0,020 3 0,039

EPS 15 mm 24 10 10 0,167 10 0,333

30 12,5 7,5 0,100 7,5 0,200

36 15 5 0,056 5 0,111
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Ett testobjekt omringat av XPS-ramen placerades centrerad på en ställning av en metallskiva på fyra 

plastben. Metallskivan agerade temperaturutjämnare medan dess övriga inverkan försummades på 

grund av dess höga värmeledningsförmåga jämförelsevis med värmeledningsförmågan för lersten 

och cellplast. Referensmaterialet av en tunnare massiv skiva av cellplast på 10 mm lades ovanpå 

ramen och därefter placerades ett konstant uppvärmt vattenbad som värmekälla ovanpå 

referensmaterialet. Vattenbadet var uppvärmt till 40 °C med hjälp av två doppvärmare på 

sugproppar för att inte riskera att de vidrörde bottenskiktet av baljan och direkt leda värmen till den 

underliggande cellplasten. En vattenpump fördes även ned i vattnet för cirkulationen och undvek 

därmed okontrollerade vattentemperaturer. För att inte vattnet skulle avdunsta till omgivande 

rumsluft fästes en plastfilm på baljans ovansida. En fläkt placerades även under ställningen vars syfte 

var att bortföra eventuella temperaturhöjningar vid metallskivans nedre yta, se figur 20. Hela 

uppställningen förslöts med en isolerande box tillverkat av XPS för att koncentra värmen från 

värmekällan. 

 

            Figur 20. Värmeprovets experimentuppställning. 

 

Mellan materialen och på dess yttre ytor fästes termoelement som redovisade temperaturskillnaden 

över de två materialen via en datalogger. Termoelementen bestod av två sammanlödda metalltrådar 

av koppar och konstantan (typ T) och dess elektriska spänning omvandlades till temperaturer i 

dataloggern. Vattenbadet och metallskivans undersida försågs även med termoelement för att skapa 

ett mer kontrollerat test där provets förutsättningar och de olika materialens faktiska påverkan var 

känt. Temperaturerna har dock ingen betydelse för experimentets resultat eftersom det är 

temperaturskillnaden mellan referensmaterialet och det okända materialet lersten som eftersträvas. 

Se figur 21 för den förenklade metodens genomförande. 
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Figur 21. Värmeledningsexperiments händelseförlopp. 
 

Innan termoelementen togs i bruk var de kalibrerade. Detta utfördes genom att vira ihop de fem 

termoelementens ändar som sedan placerades i ett glas med vatten. De skiftande temperaturerna 

avlästes upprepade tillfällen. Vidare fastställdes temperaturdifferensen mellan termoelementen och 

kalibreringen konstaterades genom att utgå från det termoelement som redovisade lägst temperatur 

medan de övriga adderades med mellanskillnaden till den lägsta temperaturen. På detta sätt kunde 

en exakt temperaturdifferens avläsas vid de kommande mätningarna. 
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Samtliga termoelement, förutom den märkt med 101 som fördes ned i vattenbadet, formades till en 

cirkel av cirka 2 varv utan att tråden själv vidrördes. Detta minskade risken för att termoelementen 

skulle avlägsnas så länge mätningen var igång vid eventuell flyttning av provet. Termoelementen 

fästes med hjälp av maskeringstejp, vars inverkan på testet försummades.  

Testet varade under dessa förutsättningar tills stationära värden uppnåddes och varje enskilt test 

fullföljdes därefter minst tre dygn. Experimentet upprepades tills samtliga lerstenar var undersökta. 

Utifrån dessa förhållanden med framtagen temperaturskillnad över referensmaterialet samt 

provmaterialet, vilka var proportionella mot varandra, beräknades värmekonduktiviteten (λ) för det 

okända materialet lersten via ekvationerna 7 och 8. 

     
          

    
  Ekv. 7 

      
          

      
  Ekv. 8 

Medelvärde för lerstenarnas värmekonduktivitet beräknades enligt ekvation 4 samt dess 

standardavvikelse enligt ekvation 5. För mer detaljerad beräkning av provmaterialets tjocklek och för 

vidare information angående tillämpad utrustning och mätinstrument, se Bilaga C. 

4.3.3 Ånggenomsläpplighet 

Lerstenarnas förmåga till fukttransport undersöktes via förfarandet kallad koppmetoden. Denna 

vanligt tillämpade metod bestämmer materialets ånggenomsläpplighet genom att placera ett prov 

mellan två olika klimat med varierande fukthalt. Klimatskillnaden skapas genom att fästa ett prov likt 

ett lock på ovansidan av ett kärl fyllt med vätska. Provets kanter försluts sedan med ett fukttätt 

material för att få fukttransporten endimensionell. Se figur 22 för demonstration av metodens 

uppbyggnad. Proverna placeras i ett klimatskåp med ett kontrollerat tillstånd och vägs sedan med 

jämna tidsintervaller. Efter en tid blir materialet i jämviktstillstånd genom att fukt lagras i provet och 

materialet tar upp lika mycket fukt som det avger. Genom regelbunden vägning kan mängden fukt 

som materialet transporterat fastställas där vattnets viktminskning ger provets medelflöde. 
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                     Figur 22. Koppmetodens experimentuppställning 

 

I denna undersökning representerar två prover var och en av de fyra lerstenarna med varierande 

sammansättning. Laboratoriets begränsade antal av testkärl för detta användningsområde 

begränsade provmängden till de totalt åtta testobjekten. 

För att få en uppfattning om laborationens omfattning med avseende på dess tidskrävande 

utformning innebar förarbetet en överslagsberäkning av rimlig provtjocklek. Beräkningen innehöll 

antaganden av liknande materials fastslagna egenskaper eftersom detta saknades för lera. Ånghalten 

för luften i det omslutningsbara kärlet (vkopp) beräknades genom ekvation 9. Luften i kärlet antogs 

vara fuktmättad med en relativ ånghalt på 100 % och koppens temperatur var känd tack vare 

pressionsklimatskåpets programmerade temperatur av 20 °C. Utifrån dessa förutsättningar kunde 

luftens ånghalt i kärlet fastställas till 17,28 g/m3 (Burström, 2007; Sandin, 2010). 

          (     )      Ekv. 9 

Ånghalten för kärlets omgivning (vomg) kunde konstateras tack vare känd omgivande temperatur av 

20 °C samt en relativ ånghalt på 80 % enligt granskning av tidigare genomförda studier med 

koppmetoden. Dessa bestäms med hjälp av pressionsklimatskåpets funktioner och beräknas enligt 

ekvation 10. 

         (    )      Ekv. 10 

Enligt beräkningen resulterade den omgivande ånghalten på 13,82 g/m3. 

Sambandet mellan omgivande ånghalt och kärlets ånghalt samt uppskattad ångflödestäthet (g), 

ånggenomgångsmotstånd (Z) och ångpermeabilitet (δ) gav en rimlig tjocklek på proverna enligt 

ekvation 11 och 12. 
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  Ekv. 11 

  
 

 
   Ekv. 12 

Vilket gav ekvation 13. 

  
              

 
  Ekv. 13 

Ångflödet uppskattades med avseende på experimentets tidsomfattning till 4,0 g/vecka, som per 

kvadratmeter provmaterial och sekund resulterade i 1,04 g/m2, s. Ångpermeabiliteten antogs till 

3,5*10-6 m2/s utifrån liknande material såsom fasadtegel med 2,7–5,5*10-6 m2/s (Gyproc, 2010) och 

lättbetong med 3,2–5,1*10-6 m2/s (Burström, 2007). Beräkningen resulterade i en provtjocklek på 

ungefär 10 mm. 

Efter beräknad tjocklek tillverkades proverna till bestämd dimension med avseende på provkoppens 

diameter av 90 mm. Stenarna kapades i grova bitar som sedan slipades cirkelformade och till 

beräknad tjocklek. Lerstenarnas uppbyggnad och inhomogena struktur orsakade dock en ny tjocklek 

då testproverna riskerade i att falla sönder. Ny tjocklek blev cirka 16–17 mm. Proverna tillverkades 

även med hänsyn till hampfibrernas riktning med utgångspunkt av lerstenarnas placering vid 

utformning av en vägg och dess fuktriktning. Detta gjordes på grund av ovissheten av fibrernas 

inverkan och för att undvika ett missvisande resultat.  

Provobjektet märkt nummer 1.2 hade ett litet lufthål genom provets höjd. Orsaken till detta berodde 

på den hampved som fanns i provet. Hampveden som orsakade hålet togs bort och hålet fylldes 

sedan med lim från en limpistol. När hålet var fyllt vägdes stenen igen för att dokumentera dess nya 

vikt och limmets påverkan. Detta gav ett mer korrekt resultat av fuktmätningen. 

De tillverkade provobjekten placerades i ett torkrum för att uppnå en gemensam utgångspunkt 

gällande fuktinnehåll. Provernas kanter tätades därefter med eltejp och överflödet som riskerade att 

täcka stenarnas plana ytor avlägsnades. Samtliga kärl försågs med en invändig ställning vars syfte var 

att upphöja proverna en bit ovan kärlens kant. Ställningarnas ovansida försågs med tätningsmassa 

för att försäkra att fukttransporten endast skedde genom stenarnas plana ytor och inte längs 

kanterna. Kopparna fylldes därefter med 100,00 g vatten och försågs med ett provobjekt som 

pressades ned till kopparnas invändiga ställningar och dess tätningsmassa. Skarvarna mellan 

kopparna och provmaterialen tätades ytterligare med eltejp, se figur 23. 
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Figur 23. Koppmetodens händelseförlopp. 

 

Samtliga prover placeras sedan i ett klimatskåp med de programmerade förutsättningarna av en 

relativ ånghalt på 80 % och en temperatur på 20 °C. Kopparna vägdes därefter regelbundet med cirka 

ett till två dygns tidsintervall genom att förflytta proverna från pressionsklimatskåpet till en våg. 

Vidare beräknades de genomsnittliga ångpermeabiliteterna för respektive provobjekt och lersten 

samt dess standardavvikelse enligt ekvation 4 och 5. Fullständig uträkning för provobjektens tjocklek 

samt vidare information angående tillämpad utrustning och mätinstrument redovisas i Bilaga D.  
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5. Resultat 

5.1 Densiteter 

I experimenten har densiteten fastslagits för samtliga provobjekt i respektive experiment för att få en 

bättre förståelse av provernas förlopp och resultat samt en översiktig synvinkel av de genomförda 

testerna. För hållfasthetsproverna beräknades totalt 16 densiteter fördelat mellan 

lerstenssammansättningarna och redovisas i tabell 4. Inom värmeundersökningen uträknades endast 

en densitet per lersten, vilket klargörs av tabell 5. Inför fuktmätningen fastställdes två densiteter per 

lersten och blir totalt åtta densiteter, se tabell 6. 

Tabell 4. Densiteter för provobjekten i tryckhållfasthetsexperimentet. 

Lersten 1 ρ [kg/m3] Lersten 2 ρ [kg/m3] Lersten 3 ρ [kg/m3] Lersten 5 ρ [kg/m3] 

Prov 1.1 1 262,5 Prov 2.1 1 332,0 Prov 3.1 1 296,5 Prov 5.1 1 382,9 

Prov 1.2 1 221,3 Prov 2.2 1 366,9 Prov 3.2 1 297,6 Prov 5.2 1 362,4 

Prov 1.3 1 188,2 Prov 2.3 1 362,1 Prov 3.3 1 254,4 Prov 5.3 1 364,9 

Prov 1.4 1 252,6 Prov 2.4 1 387,2 Prov 3.4 1 338,7 Prov 5.4 1 376,7 

 

Tabell 5. Densiteter för provobjekten i värmeledningsexperimentet. 

Lersten 1 ρ [kg/m3] Lersten 2 ρ [kg/m3] Lersten 3 ρ [kg/m3] Lersten 5 ρ [kg/m3] 

Prov 1.1 1 214,9 Prov 2.1 1 362,0 Prov 3.1 1 270,6 Prov 5.1 1 359,3 

 

Tabell 6. Densiteter för provobjekten i ångmotståndsexperimentet. 

Lersten 1 ρ [kg/m3] Lersten 2 ρ [kg/m3] Lersten 3 ρ [kg/m3] Lersten 5 ρ [kg/m3] 

Prov 1.1 1 148,3 Prov 2.1 1 296,6 Prov 3.1 1 187,2 Prov 5.1 1 373,1 

Prov 1.2 1 155,9 Prov 2.2 1 310,5 Prov 3.2 1 111,4 Prov 5.2 1 316,0 

 

Lerstenarnas genomsnittliga densitet utifrån resulterande densiteter ovan redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Genomsnittlig densitet. 

Densitet Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5 

ρ [kg/m3] 1 206,2 1 345,4 1 250,9 1 362,2 

 

Densitet för respektive provobjekt kommer vara basis för kommande analys och granskning av 

testerna. Resulterande värden kommer jämföras med provernas specifika densitet på grund av det 

inhomogena materialet då variation av densiteten mellan tillverkade prover kan förekomma 

beroende på lermassans sammansättning. 
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5.2 Tryckhållfasthet 

5.2.1 Lersten 1 

Experimentet med lersammansättning 1 resulterade i ett avbrutet test för prov 1.1 samt ett 

missvisande förlopp för prov 1.2, se figur 24. Den högsta kraften uppgick till 2 981 N och åstadkoms 

av prov 1.2 som enbart är mätt till dess nådda brottgräns och den lägsta tryckkraftskapaciteten 

uppgick till 1 986 N med prov 1.3, se tabell 8. Av de fyra testerna framgick medelvärdet 2 679 N, 

vilket var det lägsta uppmätta värdet för samtliga lerstenar. Standardavvikelsen beräknades till 465 

N. Maximal och minimal tryckspänning för lersten 1 uppgick till 1,74 MPa respektive 1,16 MPa, se 

figur 25. Genomsnittlig tryckspänning var 1,57 MPa och standardavvikelsen var 0,27 MPa. 

Karakteristiskt värde för tryckspänningskapaciteten med sammansättning av lersten 1 beräknat med 

normalfördelning och en 5 % -fraktil uppgick till 1,11 MPa. 

Tabell 8. Resulterande värden för lersten 1 efter genomfört experiment. 

 
Max. kraft Max. spänning Max. sammanpressning 

Enhet N MPa Mm 

1.1 2 892,83 1,70971 4,10860 

1.2 2 981,17 1,74134 4,72996 

1.3 1 985,71 1,15717 4,26313 

1.4 2 855,44 1,65246 4,69296 

        

Medelvärde 2 678,79 1,56517 4,44866 

Standardavvikelse 465,049 0,27448 0,31031 

Maximum 2 981,17 1,74134 4,72996 

Minimum 1 985,71 1,15717 4,10860 
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Figur 24. Provförlopp gällande kraft för lersten 1.            Figur 25. Provförlopp gällande spänning för 

                        lersten 1. 

5.2.2 Lersten 2 

Provtesterna resulterade i en maximal och minimal tryckkraftskapacitet på 3 010 N med prov 2.2 

respektive 2 440 N med prov 2.1, se tabell 9. Medelvärdet och standardavvikelsen uppgick till 2 688 

N respektive 241 N. I figur 26 redovisas de fyra testernas tryckkraftskapacitet. Sammansättningens 

maximala tryckspänning uppgick till 1,71 MPa och den minimala till 1,45 MPa, se figur 27. 

Medelvärdet resulterade i 1,55 MPa och standardavvikelsen i 0,12 MPa. Standardavvikelserna för 

lersten 2 är lägst för samtliga fyra sammansättningar. Karakteristiskt värde för lersten 2 uppmättes 

till 1,34 MPa. 

Tabell 9. Resulterande värden för lersten 2 efter genomfört experiment. 

  Max. kraft Max. spänning Max. sammanpressning 

Enhet N MPa mm 

2.1 2 439,55 1,44523 2,74865 

2.2 3 010,34 1,71432 3,75379 

2.3 2 702,82 1,55693 3,25179 

2.4 2 598,84 1,46662 3,90163 

        

Medelvärde 2 687,89 1,54578 3,41397 

Standardavvikelse 240,693 0,12235 0,52353 

Maximum 3 010,34 1,71432 3,90163 

Minimum 2 439,55 1,44523 2,74865 
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Figur 26. Provförlopp gällande kraft för lersten 2.      Figur 27. Provförlopp gällande spänning för 
                  lersten 2. 

 

5.2.3 Lersten 3 

Sammansättningen i lersten 3 uppgick till 3 978 N för den maximala tryckkraftskapaciteten med prov 

3.4 och till 2 935 N för den minimala tryckkraftskapaciteten med prov 3.3. Medelvärdet uppmättes 

till 3 382 N och standardavvikelsen beräknades till 512 N. Den högsta tryckspänningen uträknades till 

2,45 MPa och den lägsta tryckspänningen till 1,73 MPa. Medelvärdet uppgick till 2,00 MPa och 

standardavvikelsen beräknades till 0,34 MPa. Samtliga värden kan avläsas i tabell 10, tryckkraften 

redovisas i figur 28 och tryckspänningen redovisas i figur 29. Lerstenens sammansättning uppgav ett 

karakteristiskt värde på 1,44 MPa. 

Tabell 10. Resulterande värden för lersten 3 efter genomfört experiment. 

  Max. kraft Max. spänning Max. sammanpressning 

Enhet N MPa mm 

3.1 2 934,95 1,73051 5,33379 

3.2 3 638,19 2,08612 4,65013 

3.3 2 976,26 1,73240 4,78046 

3.4 3 977,95 2,44646 5,23527 

        

Medelvärde 3 381,84 1,99887 4,99991 

Standardavvikelse 511,621 0,34204 0,33535 

Maximum 3 977,95 2,44646 5,33379 

Minimum 2 934,95 1,73051 4,65013 
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Figur 28. Provförlopp gällande kraft för lersten 3.      Figur 29. Provförlopp gällande spänning för 
                  lersten 3. 

 

5.2.4 Lersten 5 

Resultatet för stensort fem uppgav den högsta tryckhållfastheten för alla fyra lerblandningar. Det 

maximala värdet för prov 5.1 uppmättes till 4 212 N och det minimala värdet för prov 5.3 resulterade 

i 3 417 N. Medelvärdet beräknades till 3 851 N och standardavvikelsen till 376 N. Den maximala 

tryckspänningen uppgick till 2,59 MPa och den minimala till 2,06 MPa. Medelvärdet uträknades till 

2,31 MPa och standardavvikelsen till 0,23 MPa. För alla värden se tabell 11 och för kurvorna med 

tryckkraften och tryckspänningen se figur 30 respektive figur 31. Lersten 5 uppgav ett karakteristiskt 

värde av tryckspänningskapaciteten på 1,92 MPa. 

Tabell 11. Resulterande värden för lersten 5 efter genomfört experiment. 

  Max. kraft Max. spänning Max. sammanpressning 

Enhet N MPa mm 

5.1 4 211,92 2,59355 4,49563 

5.2 3 661,32 2,19240 6,71679 

5.3 3 417,05 2,05846 4,70163 

5.4 4 114,52 2,38938 6,17896 

        

Medelvärde 3 851,20 2,30845 5,52325 

Standardavvikelse 375,942 0,23366 1,09325 

Maximum 4 211,92 2,59355 6,71679 

Minimum 3 417,05 2,05846 4,49563 
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Figur 30. Provförlopp gällande kraft för lersten 5.           Figur 31. Provförlopp gällande spänning för 
                       lersten 5. 

 

5.2.5 Sammanfattning 

Samtliga lerstenars medelvärde för tryckkrafts- och tryckspänningskapaciteter, standardavvikelser 

samt karakteristiska värden redovisas i tabell 12. För alla testers fullständiga provförlopp vid 

experimentet se Bilaga E. 

Tabell 12. Medelvärde för samtliga lerstenar innehållande tryckkraft med standardavvikelse, 
tryckspänning med standardavvikelse samt karakteristiskt värde. 

  Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5 

Medelvärde [N] 2 679 2 688 3 382 3 851 

Standardavvikelse [N] 465 241 512 376 

Medelvärde [MPa] 1,57 1,55 2,00 2,31 

Standardavvikelse [MPa] 0,27 0,12 0,34 0,23 

Karakteristiskt värde [MPa] 1,11 1,34 1,44 1,92 
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5.3 Värmeledningsförmåga 

Vid avslutat experiment när temperaturdifferenserna mellan referensmaterial och lersten var 

fastställt vidtog teoretiska beräkningar, för att konstatera värmeflödet (q) och värmekonduktiviteten 

(λ) hos de fyra lerstenarna. Vid samtliga lerstenars framtagande av värmekonduktiviteten utgick 

beräkningarna från sju mättillfällen med uppmätta temperaturdifferenser för att slutligen konstatera 

ett medelvärde. 

5.3.1 Lersten 1 

Utifrån referensmaterialets och provmaterialets temperaturdifferenser beräknades referensflöden. 

Via referensflödena och provets tjocklek på 0,04460 m fastställdes värmekonduktiviteten för 

lermaterialet, se tabell 13. 

Tabell 13. Värmekonduktivitet baserat på referensflödet samt provmaterialets temperaturdifferens 
och tjocklek. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,304 W/m*K 

λ2 = 0,303 W/m*K 

λ3 = 0,291 W/m*K 

λ4 = 0,300 W/m*K 

λ5 = 0,312 W/m*K 

λ6 = 0,291 W/m*K 

λ7 = 0,302 W/m*K 

 

Det medelvärde som konstaterades var 0,301 ± 0,007 W/m*K och representerar slutligen 

värmekonduktiviteten för lersten 1.  

5.3.2 Lersten 2  

Värmekonduktiviteten för lersten 2 fastställdes utifrån provets tjocklek på 0,04440 m och 

resulterande värmeflöden för cellplasten, vilket redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Värmekonduktivitet baserat på referensflödet samt provmaterialets temperaturdifferens 
och tjocklek. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,376 W/m*K 

λ2 = 0,348 W/m*K 

λ3 = 0,352 W/m*K 

λ4 = 0,364 W/m*K 

λ5 = 0,349 W/m*K 

λ6 = 0,352 W/m*K 

λ7 = 0,367 W/m*K 
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Det medelvärde som konstaterade från ovannämnda värmekonduktiviter var 0,358 ± 0,010 W/m*K 

och representerar värmekonduktiviteten för lersten 2. 

5.3.3 Lersten 3 

Lerstenens värmekonduktivitet fastställdes utifrån referensflödena samt provets tjocklek på 0,04415 

m och redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Värmekonduktivitet baserat på referensflödet samt provmaterialets temperaturdifferens 
och tjocklek. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,312 W/m*K 

λ2 = 0,317 W/m*K 

λ3 = 0,325 W/m*K 

λ4 = 0,317 W/m*K 

λ5 = 0,313 W/m*K 

λ6 = 0,333 W/m*K 

λ7 = 0,310 W/m*K 

 

Det medelvärde som representerar lersten 3 beräknades till 0,318 ± 0,008 W/m*K.  

5.3.4 Lersten 5 

Lerstenens värmekonduktivitet fastställdes utifrån referensflöden samt lerprovets tjocklek på 

0,04480 m. Resultatet kan avläsas i tabell 16. 

Tabell 16. Värmekonduktivitet baserat på referensflödet samt provmaterialets temperaturdifferens 
och tjocklek. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,371 W/m*K 

λ2 = 0,374 W/m*K 

λ3 = 0,396 W/m*K 

λ4 = 0,366 W/m*K 

λ5 = 0,372 W/m*K 

λ6 = 0,387 W/m*K 

λ7 = 0,369 W/m*K 

 

Det medelvärde som konstaterades  var 0,377 ± 0,010 W/m*K och representerar 

värmekonduktiviteten för lersten 5. 
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5.3.5 Sammanfattning  

I tabell 17 följer en sammanställning av lerstenarnas medelvärde av värmekonduktiviteten samt dess 

standardavvikelse. Resultatet visar att lersten 5 har den högsta värmekonduktiviteten medan lersten 

1 har den lägsta värmekonduktiviteten.  

Tabell 17. Medelvärde för samtliga lerstenars värmekonduktivitet inklusive standardavvikelse. 

  Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5 

Värmekonduktivitet [W/m*K] 0,301 ± 0,007 0,358 ± 0,011 0,318 ± 0,008 0,377 ± 0,011 

 

För samtliga förutsättningar och mätresultat i experimentet se Bilaga F. 

5.4 Ånggenomsläpplighet 

Resultatet från den experimentella studien redovisar provernas medelflöde i g/m2, s från tidpunkten 

då testet ansågs uppnått kontinuitet. Medelflödena beräknades utifrån provernas flöden i g/h samt 

specifika areor. Vidare resultat av ångpermeabiliteten baseras på provernas tjocklek och medelflöden 

samt klimatens ånghaltsdifferens som beräknades till 3,46 g/m3. Ångpermeabiliteten för samtliga 

prover redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Ångpermeabilitet efter kontinuitet och baseras på klimatens ånghaltsdifferens samt 
provernas tjocklek och medelflöden. 

Ångpermeabilitet (δ) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet 

4,29 4,02 3,60 3,71 4,24 3,79 3,77 3,64 × 10-6 m2/s 

4,01 4,03 3,69 3,62 4,09 3,97 3,60 3,64 × 10-6 m2/s 

4,20 4,06 3,68 3,61 4,26 3,66 3,69 3,34 × 10-6 m2/s 

4,29 3,60 3,59 3,70 4,09 3,71 3,77 3,63 × 10-6 m2/s 

4,21 4,05 3,78 3,80 4,10 3,98 3,87 3,73 × 10-6 m2/s 

4,23 3,64 3,59 3,66 3,98 3,86 3,72 3,51 × 10-6 m2/s 

4,30 4,12 3,68 3,82 4,30 4,26 3,75 3,42 × 10-6 m2/s 

4,36 4,00 3,84 3,51 3,89 3,86 3,75 3,44 × 10-6 m2/s 

4,19 3,52 3,67 3,61 3,91 3,62 3,68 3,45 × 10-6 m2/s 

 

5.4.1 Lersten 1 

För lersten 1 har ett genomsnittligt värde av ångpermeabiliteten beräknats för proverna 1.1 och 1.2 

utifrån de resultat som nämnts ovan i tabell 18. Resultatet för prov 1.1 blev 4,23*10-6 m2/s och för 

prov 1.2 resulterade det i 3,89*10-6 m2/s. Den slutliga ångpermeabiliteten för lersten 1 är ett 

medeltal av prov 1.1 och 1.2 samt dess standardavvikelse och resulterade i 4,06*10-6 ± 0,24*10-6 

m2/s. 
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5.4.2 Lersten 2 

De genomsnittliga värdena av ångpermeabiliteten för proverna 2.1 och 2.2 har beräknats utifrån de 

resultat som ovan nämnts i tabell 18 och resultatet blev 3,68*10-6 m2/s för prov 2.1 och 3,67*10-6 

m2/s för prov 2.2. Ett genomsnittligt värde för proverna 2.1 samt 2.2 representerar resultatet av 

ångpermeabiliteten för lersten 2 och beräknades till 3,67*10-6 ± 0,09*10-6 m2/s med hänsyn till 

standardavvikelse. 

5.4.3 Lersten 3 

Genomsnittsvärden för proverna 3.1 och 3.2 resulterade i 4,10*10-6 m2/s för prov 3.1 och 3,86*10-6 

m2/s för prov 3.2. Ett medelvärde för proverna 3.1 samt 3.2 och standardavvikelsen presenterar det 

slutliga resultatet av ångpermeabiliteten för lersten 3 och konstaterades till 3,98*10-6 ± 0,20*10-6 

m2/s. 

5.4.4 Lersten 5 

För lerstenens prover 5.1 samt 5.2 beräknades ett genomsnittligt värde av ångpermeabiliteten till 

3,73*10-6 m2/s respektive 3,53*10-6 m2/s. Den slutliga ångpermeabiliteten för lersten 5 och ett 

genomsnittligt värde med hänsyn till standardavvikelse för proverna 5.1 och 5.2 uträknades till 

3,63*10-6 ± 0,14*10-6 m2/s. 

5.4.5 Sammanfattning 

Nedan följer resultatet av samtliga lerstenars slutliga ångpermeabilitet vars uträknade värden är 

inom intervallet 3,63–4,06*10-6 m2/s, se tabell 19. Det sämsta värdet representeras av lersten 1 

medan de bästa utgörs av lersten 2 samt 5. 

Tabell 19. Medelvärde för samtliga lerstenars ångpermeabilitet inklusive standardavvikelse. 

 

För att ta del av samtliga förutsättningar, mätningar och beräkningar se Bilaga G.   

Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5

Fuktpermeabilitet [m2/s] 4,06*10-6 ± 0,25*10-6 3,67*10-6 ± 0,09*10-6 3,98*10-6 ± 0,21*10-6 3,63*10-6 ± 0,15*10-6
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6. Analys av resultaten 

6.1 Analys av data  

Lerstenarnas varierande lerblandningar med olika andelar ingående komponenter är en del av det 

som granskas. De ingående materialen med delvis fastslagna egenskaper och välkända karaktärsdrag 

är bidragande till formulering av hypoteser och slutsatser för de skilda lerstenarna. Lerstenarnas 

specifika och särskiljaktiga egenskaper utifrån sammansättning kan på så sätt fastställas. Det 

möjliggör specificering av lermassans komponenter till eftersträvade egenskaper på byggmaterialet 

och anpassning till typ av byggnation, vilket är en bidragande handling för framtida forskning. 

Lerblandningarnas densiteter analyseras noggrant för att uppnå ett förtydligande av lerprovernas 

resulterade mätvärden. En rättvis bedömning åstadkoms genom att ta hänsyn till densiteten för varje 

specifikt prov och ger en helhetsbild av de totala sammansättningarnas karakteristiska kännetecken. 

Lermassans ursprung samt testernas omgivande relativa fukthalter avspeglas i resultaten och 

analyseras för att åstadkomma representativa mätvärden för dessa lerblandningars förutsättningar. 

6.2 Hampans inverkan 

De kraftiga slagen av lermassan ned i formarna kan påverka hampfiberriktningen då de troligtvis 

följer lerstenarnas horisontella plan. Under testförsöken har hänsyn tagits till fiberriktningen i 

lerstenarna utifrån dess typiska placering vid murning. Vid analys av resultaten granskas samtliga 

prover för att få en uppfattning om hampriktningens inverkan i de olika experimenten.  

Komponenternas delmängder har betydelse för materialets slutliga egenskaper, och så även gällande 

hampan. Av de fyra varierande lersammansättningarna med olika andelar hampa kan eventuella 

slutsatser dras från de framtagna resultaten och därmed möjligen påvisa hampans egenskaper. 

Storleken på hampan i lerblandningar kan även ha inverkan på lerstenarnas egenskaper inom 

samtliga undersökta områden. Undersökningen innebar ett bortfall av lersten 4 och därmed även 

lersammansättningen innefattande hampfibrer. Lersten 1, 2, 3 samt 5 innehöll samtliga hampved och 

hampstorlekens inverkan är därför svår att analysera. 
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6.3  Resultatens inflytande i praktiska byggnadstekniska tillämpningar 

Resultaten av undersökningarna ger en uppfattning om lerstenarnas förfoganden och särdrag. Det 

ger även ett bidragande perspektiv som påverkar val av material och typ av byggnation. De fastslagna 

värdena framtagna med denna studie ger inom tryckhållfasthet en uppfattning om materialets 

bärförmåga och kan på så sätt jämföras med andra material av liknande beskaffenhet. Materialets 

hållfasthet påverkar olika aspekter och utifrån tryckhållfasthetsvärdena kan uppskattningar göras 

gällande exempelvis våningsantal och praktiskt uppförande angående byggnadstekniska lösningar. 

Lerstenarnas slutliga värmekonduktivitet bör värderas mot andra byggnadsmaterial med bärande 

funktion. En medverkande orsak till tillämpat material kan vara dess förmåga att motstå 

värmeledning då detta medför ett behagligare inomhusklimat och är ett mer miljövänligt alternativ 

med hänsyn till energianvändning. Burström (2007) hävdar att porositeten är ett avgörande motiv till 

ett materials värmekonduktivitet och påstår att porösa material har lägre och bättre 

värmekonduktivitet. Den omgivande miljöns relativa ånghalt påverkar även värmekonduktiviteten 

och val av plats för uppförande medför därav varierande värmeledningsmotstånd. 

Enligt Burström (2007) innehåller alla porösa material oundvikligen fukt som vid praktisk tillämpning 

medför ogynnsamma konsekvenser. Exempelvis kan ett materials värmeisolering och hållfasthet 

radikalt förändras med växlande fuktinnehåll. Fukt kan orsaka fuktskador och påverkas kraftigt av 

omgivande ånghalt. Fuktskador är även temperaturberoende då högre temperaturer ökar risken för 

skador. Fuktlagring är en annan möjlig aspekt att granska gällande material som ger svar på 

materialets fallenhet att ta upp fukt i förhållande till sin egen vikt. Det ger en uppskattning om 

materialets faktiska förmåga att bevara fuktinnehållet i luften inom vissa intervaller och därmed även 

förmågan att bidra med en hälsosam inomhusmiljö. Lerstenarnas ångpermeabilitet, som undersöks i 

denna studie, granskar materialets förmåga att transportera ånga via porsystemet och luften. De 

framtagna resultaten kan jämföras med liknande material med likartade användningsområden. 
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6.4 Mätfel 

På grund av att lerstenarna är inhomogena och består av olika sammansättningar är det svårt att vid 

ett fåtal prover fastställa dess egenskaper. I denna undersökning har proverna utformats av mindre 

storlek och kan vara en felkälla till missvisande samt spridda resultat. Samtliga lerstenars 

sammansättningar försvårade tillverkningen av proverna till de olika experimenten då de med lätthet 

föll sönder. Experimentens krav på parallella ytor av provkropparna var även svårt att uppnå på 

grund av ingående grövre stenar. Stenarna bidrog eventuellt också som störande moment i de olika 

testerna, vilket möjligen ledde till inkorrekta resultat. 

Vid tryckprovningen kan även felmätningar bero på: 

 prismans oavsiktliga påverkan 

 få antal tester och en hög standardavvikelse. 

Värmeexperimentets eventuella felmätningar kan vara orsakade av: 

 solens påverkan av laboratorierummets temperatur där testen genomfördes 

 varierande temperaturer i vattenbadet påverkat av doppvärmarna 

 svårigheten att uppnå endimensionell värmeledning på grund av springor och håligheter 

mellan lersten och ram av XPS 

 termoelementens och loggerns noggrannhet. 

Fuktexperimentets möjliga felmätningar kan bero på: 

 testernas relativt korta tidsintervall för att uppnå kontinuitet och ett representativt ångflöde 

 ojämn temperatur eller relativ fukthalt orsakat av pressionsklimatskåpets noggrannhet 

 otätheter mellan kärl och provmaterial 

 den digitala vågens noggrannhet 

 förflyttning av provobjekten från klimatskåp till våg och därmed till icke önskvärda 

förhållanden.  
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7. Diskussion 

7.1 Tryckhållfasthet 

Resultatet för lersten 1 medförde ett relativt jämnt testresultat, med undantag för ett prov, och 

tryckkraftskapaciteten för denna sammansättning kan på så sätt antas. Den högsta kapaciteten 

uppnåddes med prov 1.2 men värdet är snarlikt de för prov 1.1 och 1.4. Det lägst uppmätta värdet 

var med prov 1.3, vilken också hade lägre densitet jämförelsevis med de övriga. Det väldigt låga 

värdet, utifrån alla provobjekts brottgräns, resulterade i en grov sänkning av det genomsnittliga 

värdet för lersten 1 och dessutom det lägsta för samtliga lerstenar. En förändring av detta hade 

troligtvis skett om fler prover testats. Enligt figurerna 24 och 25 gav prov 1.2 ett missvisande resultat 

efter nådd brottgräns. Anledning till detta kan bero på oavsiktlig inverkan av prisman som 

fästanordning som styrks av att stenen föll sönder likt sand när anordningen avlägsnades. 

Brottgränsen är dock, som nämnts tidigare, enbart bedömd tills dess att kurvan började avta. Sten 

1.1 har den kortast plottade linjen i samtliga diagram och beror på att testet avbröts då provets höjd 

orsakade att fästanordningens övre och undre sida riskerade stöta ihop. De övriga testerna 

upphöjdes med en tjockare metallskiva för att undvika detta. 

Lersten 2 orsakade låg standardavvikelse för tryckhållfastheten i och med de relativt jämna 

resultaten för proverna. Testförsöket med prov 2.2 medförde det högst uppmätta resultatet för 

lersten 2 medan prov 2.1 resulterade i det lägsta, vilket mest sannolikt beror på den låga densiteten 

för prov 2.1 i förhållande till de övriga proverna. Av figurerna 26 och 27 kan det även avläsas att en 

inre spricka eller dylikt troligtvis inträffat under testförloppet av prov 2.3 med anledning av dess 

skarpa vändpunkt. Lersten 1 och lersten 2 som resulterade i likvärdiga medelvärden visade dock en 

större skillnad mellan sammansättningarna via beräkningen av de karakteristiska värdena. Detta 

beror på det lägre uppmätta värdet för prov 1.3 som är grunden för den höga standardavvikelsen. 

Lersten 2 innehåller större andel sand och lera jämförelsevis med lersten 1, som däremot består av 

större delmängd hampved. Sand och lera åstadkommer en högre densitet medan hampved troligtvis 

skapar en större sammanbindning mellan partiklar och ingående komponenter. Utifrån resultaten 

ger de berörda materialen upphov till likartade egenskaper gällande tryckhållfasthet. 

De mest ojämna resultaten och därmed den högsta standardavvikelsen uppstod med lersten 3. Dess 

sammansättning gjorde att proverna enkelt sönderföll vid provtillverkningen och kan vara en 

bidragande orsak till de spridda resultaten. Dess tillverkning av extra kraftiga slag ned i formarna kan 

eventuellt också vara gynnande för en ojämnt fördelad massa. Prov 3.4 medförde det högsta värdet 

med lersten 3 och hade även en betydligt högre densitet i jämförelse med de resterande tre 

provobjekten. Lermassan för lersten 3 liknar till stor del massan för lersten 2. Lersten 3 innehåller 
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dock mer hampved som kan vara den bidragande orsaken till en högre tryckhållfasthet trots den 

lägre densiteten. Lermassan som hårt kastades i gjutformarna vid tillverkningen kan eventuellt också 

vara medverkande till en högre tryckhållfasthet. 

Lersten 5 resulterade i det högsta medelvärdet för alla tester och dess standardavvikelse är 

förhållandevis låg. Testförsöket med prov 5.1 ledde till den högst uppmätta tryckhållfastheten för 

samtliga lerstensprover. Prov 5.1 bestod även denna av den högsta densiteten. Sammansättningens 

lägst uppmätta värden var med 5.2 och 5.3 vilka bestod av snarlik densitet och lägst för stensorten. 

Lersten 5 med den högsta genomsnittsdensiteten medförde det mest gynnsamma medelvärdet för 

tryckkraftskapaciteten och tryckspänningskapaciteten av alla lerstenstyper och även det mest 

fördelaktiga karakteristiska värdet. Den höga hållfastheten kan ha orsakas av den höga andelen sand 

och lera som omfattar 62 % av dess totala vikt. Lerstenen innehåller även hög delmängd hampved. 

Vid jämförelse av samtliga prov ger lersten 3 och 5 likvärdiga hållfastheter trots skilda densiteter. 

Lersten 5 med högst densitet resulterade utifrån studien i högst tryckhållfasthet medan lersten 3 

med näst lägst densitet medförde näst högst tryckhållfasthet. Orsaken till detta kan vara den stora 

delmängden hampa i lersten 3 då hampans inverkan troligen bidrar till ett segt material baserat på 

hampans säregna egenskaper. Lermassan för lersten 3 innehåller även tämligen hög andel gödsel, 

som kan vara en bidragande orsak till ökad hållfasthet. Lersten 2 med näst högst densitet, och snarlik 

densiteten för lersten 5, resulterade dock i låg tryckhållfasthet. Hållfasthetsvärdena för lersten 2 är 

lägst för studien, bortsett från lersten 1 med det låga medelvärdet orsakat av prov 1.3. De låga 

värdena för lermassa 2, trots den höga densiteten, kan bero det låga innehållet hampa. Påminnande 

om lersten 2 är lersten 1 som innehåller högst delmängd hampa men lägst delmängd sand. Detta 

skapar ett slitstarkt material med låg densitet som enligt studien inte är gynnande för 

tryckhållfasthet. Vid granskning av proverna efter genomfört test upptäcktes likartade sprickor på 

samtliga objekt för lersten 3. Dessa uppkom i lerstenens anade ränder från tillverkningsprocessen, se 

figur 18. Detta innebär troligtvis att de färdigtillverkade lerstenarna av typ 3 består av tunna lager 

som skapar sprickor vid pålastning. Lagren kan eventuellt bidra till en högre tryckhållfasthet och 

styrker teorin om hampfiberriktningens inverkan. Vid utförandet av testerna för samtliga lerstenar 

påvisade respektive provobjekt egenskapsdefinitioner av ett tämligen segt material. Lermassan 

komprimerades vid pålastning och sprickor på proven uppstod generellt vid fästanordningens kanter 

där påfrestningen på lerstenarna blev störst, se figur 18. 
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Det få provantalet som testats försvårar en generalisering av lerstenarnas korrekta tryckhållfasthet. 

Studien påvisar snarare en uppfattning om lermaterialets kapacitet vid murning av lersten. En 

påverkande faktor av tryckhållfasthet är den omgivande luftens ånghalt. Denna studie tar inte hänsyn 

till fukthalt varför resultatgranskning orsakat av detta uteslöts. De karakteristiska värdena för 

lerstenarna resulterade i ett intervall av 1,11–1,92 MPa. Enligt Boverkets byggregler, BFS 2013:10, 

utgör tegelsten en tryckhållfasthet inom variationen 1,00–12,10 MPa då värdet varierar beroende på 

murbruksklass samt hållfasthetsklass. Betonghålblock utgör däremot en tryckhållfasthet på 1,5–2,4 

MPa (Boverkets byggregler, BFS 2013:10) och är jämförbart med resultaten för denna studie av 

lersten med hamparmering. Lerstenars hållfasthet skulle möjligen kunna likställas med bränt tegel 

om tillämpade komponenter möjliggjorde ett mer hållbart material, vilket eventuellt är 

genomförbart vid fortsatt forskning. 

7.2 Värmeledningsförmåga 

Lersten 1 med mest fördelaktig värmekonduktivitet ur energisynpunkt innehåller störst mängd 

hampa och hög andel gödsel. De ingående komponenterna bidrar med den lägsta densiteten av 

samtliga lerstenar. Lersten 5 består däremot av den sammansättning som bidrar med den mest 

ogynnsamma värmekonduktiviteten och innehåller ingen gödsel men hög andel sand och hampa. 

Sammansättning 5 har en hög densitet till skillnad från lersten 1 med låg. Likheten mellan lersten 1 

och lersten 5 är framför allt mängden hampa medan skillnaden i innehåll utgörs av gödsel och sand 

vilket gav en betydande variation på resultatet.  Det bidrar med teorin om att hampa inte har någon 

avsevärd inverkan på värmekonduktiviteten medan densiteten verkar påverka desto mer. Det som 

framförallt tycks bidra till en hög densitet i lersammansättningarna är delmängden sand som även 

klargörs vid studerande av lersten 2. Innehållet i lersten 2 är rikt på sand och kan vara en bidragande 

orsak till den höga densiteten och den höga värmekonduktiviteten. 

Lersten 2 och 3 har relativt liknande sammansättningar bortsett från mängden hampa.  Lersten 2 har 

lägre andel hampved i jämförelse med lersten 3 och gör att densiteten för lersten 2 är högre. 

Skillnaden mellan lerprovernas värmekonduktivitet följer samma mönster som förekommer mellan 

lersten 1 och 5, det vill säga lersammansättningen med högre densitet har högre värmekonduktivitet. 

Detta bevisas i figur 32, med undantag av förhållandet mellan lersten 2 och 5.  

Enligt resonemanget ovan beror troligtvis värmekonduktiviteten på densiteten, då ökad densitet ger 

ökad värmekonduktivitet. Detta är dock något som jämförelsen mellan lersten 2 och 5 avviker från då 

lersten 2 har något högre densitet jämförelsevis med lersten 5 medan lersten 2 har något lägre 

värmekonduktivitet. Anledningen beror möjligtvis på positiva effekter gällande värmekonduktiviteten 

orsakat av gödseln då lersten 2 innehåller betydligt mer gödsel än lersten 5. Skillnaden mellan de 
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resulterande värmekonduktiviteterna är dock marginella som kan bero på diverse mätfel under 

experimentets genomförande, som exempelvis volymmätning eller fastställning av temperaturer. 

Framtaganden av densiteter redovisar även att lersten 5 har den högsta densiteten och lersten 2 har 

något mindre.  Eftersom marginalerna är små och det generella resonemanget gällande sambandet 

om värmekonduktivitet och densitet bör vara korrekt med hänsyn till tidigare studier och beräknade 

densiteter, kan värmekonduktiviteten antas till största del bero på densiteten hos 

lersammansättningarna. En felkälla till det missvisande resultatet kan även bero på att endast ett 

prov undersöktes. För mer generella värden bör ett större antal prover studeras.  

 

Figur 32. Samband mellan densitet och värmekonduktivitet. 
 

Inom värmeledning påvisar resultatet att det som främst berör lerstenarnas värmekonduktivitet är 

densiteten för lersammansättningen. Hampved och gödsel, liksom andra växtbaserade material, ökar 

lersammansättningarnas porositet och därmed den isolerande förmågan. Gödsel tycks ge större 

påverkan på lermassornas värmekonduktivitet jämfört med hampved som möjligtvis kan bero på att 

gödsel eventuellt är ett mer poröst tillsatsmedel jämförelsevis med hampved. Hur vida hampved 

påverkar lerstenarnas värmekonduktivitet är svårt att fastställa då samtliga stenar innehåller unika 

sammansättningar av alla ingående komponenter. Någon lersten utan hampa existerar inte och 

försvårar ytterligare förståelsen av kombinationen lera och hampa. Vidare kan heller inte 

fiberriktningens påverkan konstateras på grund av uteblivna tester med olika fiberriktningar. Sådana 

konstateranden erfordrar mätningar utförda på lersammansättningar där endast mängden hampved 

och dess riktning varierar. 
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Resultatet visar att lerstenarnas värmekonduktivitet varierar mellan 0,301–0,377 W/m*K. I en 

jämförelse med tegel inklusive bruk vars värmekonduktivitet enligt Burström (2007) är 0,7 W/m*K 

kan en viss likhet konstateras. Rent tegel bör dock inneha en lägre värmekonduktivitet än 0,7 

W/m*K. Lersten är ett mer poröst material jämfört med tegel, vilket antagligen är anledningen till 

dess högre isoleringsförmåga. Lersten är däremot påminnande om sandfyllning som har en 

värmekonduktivitet på 0,4 W/m*K (Burström, 2007) och kan bero på lersammansättningarnas höga 

andel sand. Betong är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen och har en värmekonduktivitet på 

1,7 W/m*K med ingående armering och torr oarmerad betong innehar värdet cirka 1,2–1,3 W/m*K. 

De standardiserade tabellvärdena är dock uppmätta vid metoder där provens medeltemperatur är 10 

°C. I detta fall är experimentenen utförda i en varmare miljö där temperaturen troligtvis inte 

påverkar resultaten men däremot påverkar fukthalten. En ökning av temperaturen innebär att den 

relativa luftfuktigheten sjunker och materialet blir därmed torrare i laborationsmiljö än i en 

klimatskärmskomponent. Ett torrare material leder till en gynnsammare värmeisoleringsförmåga. 

Den experimentella undersökningen som utfördes i studien kräver en endimensionell 

värmetransport genom provmaterialet och referensmaterialet. Det har bevisats med hjälp av 

datorprogrammet Comsol Muliphysics 3.5 att endimensionellt flöde uppstår genom de båda 

materialen. Det bör dock finnas i åtanke att det är problematiskt att genomföra denna typ av 

endimensionella experiment i praktiken. Värme transporteras, precis som vatten, den enklaste vägen 

mellan olika substanser. På grund av den troligtvis ofullständiga tätheten mellan provmaterialet och 

ramen av XPS transporterades det med hög sannolikhet varm luft genom håligheter och springor som 

uppkommit mellan de olika materialen. Däremot var värmekällan placerad ovan provet och minskar 

därmed risk för luftgenomströmningar i horisontella luftspalter. 

Resultatet från experimentet påverkades av omgivande faktorer, såsom varierande 

rumsluftstemperatur, fukthalt samt skiftande vattenbadstemperatur. Ett materials 

värmekonduktivitet påverkas av fukthalt och är något som denna studie inte tagit hänsyn till.  Den 

värmekonduktivitet som fastställs är utifrån en varierande fukthalt i ett normalt inomhusklimat.  Av 

resultatet framgår att mätningar som utfördes under kvällstid gav en högre värmekonduktivitet än de 

som genomfördes dagtid. Vid mätning av exempelvis lersten 2 noterades en temperaturdifferens på 

rumsluften mellan dag- och kvällstid som gav upphov till en avvikelse för värmekonduktiviteten på 

0,028 W/m*K. Det kan bero på solens uppvärmning av rumsluften som bidrar med en minskad 

temperaturdifferens mellan rumsluften och vattenbadet. En ytterligare anledning till den märkbara 

skillnaden kan vara vattenbadets temperaturvariationer som också beror av solens uppvärmning 

men även de två doppvärmarnas skiftande temperaturer. Lerstenen lagrar värme som gör att vid 

hastiga temperatursvängningar fördröjer dess temperaturreglering, vilket även kan vara en 
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bidragande orsak till det varierande resultatet. Ett sätt att uppnå konstant temperatur på rumsluften 

för denna förenklade metod är att placera provuppställningen i ett klimatrum där temperaturen och 

den relativa ånghalten är tämligen konstant. Vid denna förändring skulle dock problemet med 

vattenbadets varierande temperaturer orsakat av doppvärmarna kvarstå. För att undgå denna typ av 

problematik anses de två standardiserade metoderna Guarded Hot Plate Method eller Heat Flow 

Meter Method som bättre tillvägagångssätt. Vid dessa metoder är samtliga temperaturer och 

energiflöden relativt konstanta och inga märkbara variationer uppkommer. 

Det referensmaterial som använts under testet har en betydande funktion då samtliga resultat beror 

av dess egenskaper. Den cellplast som användes under denna studie visar ett varierande 

referensflöde vilket påverkar lermaterialens slutliga resultat. Cellplastens osäkerhet och 

diskontinuitet avspeglas i ett varierat värmeflöde för samtliga lerstenar. Vid utfört test av exempelvis 

lersten 1 konstaterades en differens av cellplastens värmeflöde till 2,52 W/m2 och är en påtaglig 

skillnad som kan påverka lersammansättningens slutliga värmekonduktivitet. 

7.3 Ånggenomsläpplighet 

I undersökningen av lerstenarnas ångpermeabilitet genomfördes totalt 17 mätningar under en 

period av fyra veckor. Efter två veckor började kontinuitet av ångflödet registreras och den 

ångpermeabilitet som konstaterades för samtliga prov är ett medelvärde utifrån de nio senare 

mätningarna. Resultaten av samtliga lerprover är tämligen likvärdiga då skillnaden mellan dem är 

marginella. De två prover som representerar varje lersten visar dock ett samband mellan 

sammansättningen och ångpermeabiliteten då resultaten överensstämmer med varandra. Ytterligare 

ett samband kan noteras mellan densitet och ångpermeabilitet då ett medelvärde av samtliga 

lerstenars ångpermeabilitet och densitet har studerats. Lersten 2 och 5 med hög densitet har de två 

lägsta fukttransporterna medan lersten 1 och 3 med låg densitet har de högsta fukttransporterna. 

Sambandet mellan hög densitet och låg ångpermeabilitet är något som sammansättningarna 1 och 3 

avviker från. Lersten 1 har högre densitet och högre ångpermeabilitet jämfört med lersten 3 som har 

lägre densitet och lägre ångpermeabilitet. Se figur 33 för sambandet mellan densitet och 

ångpermeabilitet samt avvikelsen mellan lersten 1 och 3. Innehållet i lersten 1 och 3 är likvärdigt 

bortsett från innehållet av sand samt hampved. Lersten 1 har högre andel hampved samt lägre andel 

sand och gödsel i motsats till lersten 3. Det bör dock uppmärksammas att de få marginalerna som 

bidrar med dessa skillnader kan i detta sammanhang troligtvis bero på diverse mätfel under 

experimentets gång. För mer generaliserbara och korrekta värden bör fler prover studeras då denna 

studie med fåtalet prover endast ger en uppfattning om lersammansättningarnas ångpermeabilitet. 
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Figur 33. Samband mellan densitet och ångpermeabilitet. 

 

Hampans påverkan är svår att fastslå då tester endast genomfördes med en varierad mängd 

hampved och en variation av fiberriktning uteblev. Hampa ger troligtvis en ökad porositet, som i sin 

tur ger en ökad ångpermeabilitet, medan vidare inverkan på ångpermeabiliteten orsakat av hampas 

övriga egenskaper är svår att fastslå. 

Resultatet i undersökningen visar att lerstenarnas ångpermeabilitet varierar mellan 3,63–4,06*10-6 

m2/s och kan jämföras med lättbetong som har en ångpermeabilitet på 2,6–5,1*10-6 m2/s (Burström, 

2007) samt tegel vars ångpermeabilitet skiftar mellan 2,7-5,5*10-6 m2/s (Gyproc, 2010). Betong har 

däremot en ångpermeabilitet på 0,25*10-6 m2/s och står därmed emot fukttransport bättre än 

lersten som troligtvis beror på betongens låga porositet och höga densitet. 

Innan utfört experiment upptäcktes ett hål genom provbit 1.2 som fylldes med en mindre mängd 

smältlim i syfte att undvika direkt fukttransport genom hålet. Istället för att fylla hålet hade det 

optimala varit att tillverka ett nytt provobjekt, men på grund av den tidsbegränsning som förekom 

samt laboratoriets begräsningar vad gäller sågar tillämpat för detta typ av material var det inte 

möjligt. Resultatet avviker dock inte avsevärt från prov 1.1 men vid vidare användning av dessa 

resultat bör det beaktas. 
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De inhomogena lerstenarna kräver många provobjekt från respektive lerstenstyp. De prover som 

undersöks bör dessutom vara av tillräcklig tjocklek för att ge ett korrekt resultat av materialets 

egenskaper. På grund av tidsbegränsningen och arbetets omfattning samt laboratoriets utrustning 

tillverkades endast två prover av varje lersten och är något som bör beaktas vid tolkning av 

resultaten. Vidare kan det även anses att de tillämpade proverna framställdes relativt tunna med 

avseende på lersammansättningarnas inhomogenitet. 

Ytterligare aspekter som påverkat resultatet vid koppmetoden var kravet på ett endimensionellt 

ångflöde genom provbitarna för att kunna konstatera ångpermeabiliteten. Det kräver en mycket god 

tätning mellan provmaterialet och kärlet och är i praktiken svårt att genomföra då ångflöde är svårt 

att kontrollera. Fukt har följaktligen med stor sannolikhet inte bara transporterats genom 

provmaterialet utan också via springor och håligheter mellan kärlets kanter och provmaterialet.  Det 

är dock troligtvis mycket små mängder och har antagligen en marginell påverkan av resultatet. 

De mätinstrument och klimatskåp som användes kan också påverka det slutliga resultatet på grund 

av missvisningar. Den digitala våg som användes med noggrannheten 0,01 g visade i vissa fall 

varierande siffror vid samma mätning och pressionsklimatskåpets noggrannhet bör beaktas. 

Provobjektens vägning som innebar en förflyttning från klimatskåpet till vågen rubbade även de 

önskade förhållandena. 

7.4 Resultatets rimlighet vid kombinationen lera och hampa 

Resultaten och de analyserade aspekterna visar att olika kombinationer av lermassan ger upphov till 

olikartade egenskaper och kan på så sätt anpassas till eftersträvade egenskaper. En större mängd 

lera och sand medför en tyngre massa med högre densitet medan gödsel och hampa bidrar till ett 

mer poröst material och eventuellt en ökad sammanbindning. Ett mer kompakt material är gynnsamt 

för tryckhållfastheten och motståndet av vattengenomträngning. För sådana eftertraktade 

egenskaper vid en viss typ av byggnation bör massan förses med större delmängd lera och sand. 

Hampans och gödselns bidragande del för tryckhållfastheten och fuktmotståndet är i dagsläget svår 

att fastslå samt hur betydande dess inverkan för sammanbindningen är. Detta styrks av genomförd 

litteraturstudie där Lindberg (2002) och Millogo et al. (2014) motsäger Illampas et al. (2014) om 

växtfibrers effekt för ökad hållfasthet. Utifrån denna experimentella studie kan inte hampans faktiska 

påverkan fastslås då studien ej omfattar någon lermassa exkluderat hampa. En jämförelse av olika 

växtfibrer är heller inte möjlig då detta inte är studiens syfte.  Lindberg (2002) och Millogo (2014) 

hävdar att ökad densitet medför ökad hållfasthet, vilket överensstämmer med majoriteten av 

resultaten från av denna studie. Lersten 3 medförde dock en ökad hållfasthet trots låg densitet med 

innehållande stor delmängd hampa och styrker studien av Illampas et al. (2014) som påstår att ökat 
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växtfiberinnehåll ger upphov till ökad hållfasthet. Den experimentella studien av Piattoni et al. (2011) 

genomförd på lerstenar ingående av halm redovisade en genomsnittlig hållfasthet på 2,55 MPa som 

överensstämmer med det framtagna värdet för lersten 5 som erhöll ett karakteristiskt värde på 1,92 

MPa. 

Studien visar att lerstenarnas värmekonduktivitet motsvarar 0,301–0,377 W/m*K då densiteten 

varierar mellan 1 214,90–1 362,02 kg/m3.  Vid en jämförelse av studien utförd av Oti et al. (2010) kan 

likheter tydligt observeras mellan resultaten. Författarna hävdar att värmekonduktiviteten för de två 

obrända lerstenarna utan växtfiber med varierad densitet av 1 200–1 700 kg/m3 är 0,2545 ± 0,0350 

W/m*K respektive 0,2612 ± 0,0350 W/m*K. Vidare hävdar Oti et al. (2010) samt Lindberg (2002) att 

ökad densitet minskar den värmeisolerande förmågan. Även detta överensstämmer med majoriteten 

av de framtagna resultaten för denna undersökning. Gödselns bidragande positiva effekt kan 

däremot inte konstateras då jämförbara studier med likartat syfte exkluderar gödsel i lermassan. Oti 

et al. (2010) menar även att materialens värmeisolerande förmåga minskar med ökad fukthalt. 

Fukthaltens faktiska inverkan på värmekonduktiviteten för de fyra granskade lerstenarna kan inte 

konstateras då avsaknaden av tid förorsakade en granskning av lerstenarna i endast en ånghalt 

motsvarande jämvikt med inomhusklimat. Studien av lerstenar innehållande hampa genomförd av 

Millogo et al. (2014) menar att värmekonduktiviteten uppgår till 1,47 W/m*K men att en betydande 

variation är möjlig med förändring av hampans storlek och mängd. Värdet är avsevärt högre och kan 

vara orsakat av en betydligt högre densitet. Värdet är mer jämförbart med betong som har en 

värmekonduktivitet på cirka 1,7 W/m*K (Burström, 2007). Det styrks dock av Sandin (2010) som 

påstår att lera har en värmekonduktivitet på 1,4 W/m*K. En annan studie verkställd av Toguyeni et 

al. (2012) påstår att halm ingående i lermassa bidrar till förbättrad isoleringsförmåga samt en 

förbättrad värmelagringsförmåga. Växtfibrernas inverkan på isoleringsförmågan styrks av genomförd 

studie med hampved då växten troligvis ger upphov till lägre densitet och förbättrad 

värmekonduktivitet. Växtfibrernas förmåga till värmelagring kan på grund av bristande genomförd 

studie inte kontrolleras. 

Av de resultat som erhållits för lerstenarnas ångpermeabilitet registrerades gödselns inverkan som 

enligt studien ger upphov till ett mer poröst material som släpper igenom mer fukt. Den bristande 

tillgången på tidigare studier av lermaterial ingående spillning från djur medför att detta inte kan 

fastslås. Enligt McGregor et al. (2014) kan dock stabilisering minska ånggenomsläppligheten men 

minskar därmed även dess förmåga att reglera inomhusluftfuktigheten i form av fuktlagring. Studien 

påvisar också att materialets densitet påverkar ånggenomsläppligheten då en högre densitet i regel 

medför ett kompaktare material och därmed ökad förmåga att motstå vattenledning. Resultatens 
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rimlighet i förhållande till tidigare framtagna värden för lerstenars ångpermeabilitet är komplicerad 

att bedöma då dessa typer av undersökningar är svåra att uppbringa. 

Bristande tillgång på tidigare forskning komplicerar analysen av resultatens utfall och de olika 

komponenternas varierande inverkan på lersten. Studiens minimala antal av provobjekt försvårar 

även fastslagning av dessa lermassors egenskaper gällande tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga 

och ånggenomsläpplighet. Tryckhållfastheten resulterade i höga standardavvikelser, 

värmeisoleringen genomfördes med enbart ett prov och testet för ånggenomsläppligheten 

förutsätter en tätheten mellan kärl och prov som var svårt att uppnå. Nuvarande forskning har ofta 

tyngdpunkten att utveckla och fördjupa kunskapen inom nypåfunna byggnadsmaterial och 

byggnadstekniker (Millogo et al., 2014). Något fokus på lokalt producerade material, såsom lera, med 

något sämre egenskaper jämfört med nutidens industrimaterial saknas i många avseenden. 

Lermaterialet är dock bättre ur miljösynpunkt med tanke på det naturvänliga innehållet och 

uppförandet. 

7.5 Tillämpning av resultat 

Praktisk tillämpning av lerkonstruktioner påverkas av flertalet faktorer. En konstruktions egenskaper 

gällande tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet samspelar och kännedom 

om de ingående materialen ger upphov till ett konstaterande av ånghaltsfördelningen. Genomförd 

studie ger en inblick i hur en lerbyggnad fungerar i praktiken med kunskap om materialegenskaperna. 

Tryckhållfasthet påverkar konstruktionens utformning gällande exempelvis våningsantal och 

väggtjocklek. Värmeledningsförmåga berör temperaturens avtagande i konstruktionen och 

ånggenomsläpplighet anger hur väl materialen släpper igenom fukt. 

Kondensutfällning bör undvikas och påverkas bland annat av de ovannämnda aspekterna. 

Ånghaltsfördelningen kan beräknas utifrån stationära förhållanden om ånghalter på båda sidor av en 

konstruktion är kända. Om temperaturfördelningen i konstruktionen också är känd kan 

mättnadsånghalter beräknas vid respektive temperatur, det vill säga den fuktmängd som luften 

maximalt kan binda vid angiven temperatur. Mättnadsånghalterna jämförs med de teoretiska 

ånghalterna baserat på konstruktionens egenskaper. Om de teoretiska ånghalterna fördelat i 

konstruktionen överstiger mättnadsånghalten vid respektive delar av konstruktionen uppstår risken 

för kondensutfällning. Vid temperatursänkning sjunker ånghalten i luften till maximal 

mättnadsånghalt och medför att högre ånghalt jämförelsevis med det maximala fuktinnehållet ger 

upphov till kondens via till exempel ångdiffusion. Detta gäller förutsatt att inomhusluften innehar en 

varmare temperatur samt högre fukthalt än utomhusluften och att det är en kall årstid som gör att 
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luften kyls av i konstruktionen. Vid uppförande av konstruktioner är i allmänhet en betydande 

ansträngning att undvika kondens. (Nevander & Elmarsson, 1994) 

Till denna granskning genomfördes en kontroll av en lerkonstruktion vars utformning var anpassad 

efter lerstenens storlek med basis av lersten, cellulosafibrer med träreglar och lersten. 

Konstruktionens inre och yttre lerstensskikt förutsattes ha tjockleken 100 mm vardera och 

mellanskiktet av cellulosafibrer och träreglar antogs vara av tjockleken 200 mm. Ytskikten på 

konstruktionens inre och yttre sida antogs vara lerputsade, så kallat lerklinade, med en vardera 

tjocklek på 15 mm och putsen förutsattes inneha samstämmiga materialegenskaper som lersten. 

Konstruktionens inre lersten antogs inneha någon typ av ytskiktsbehandling i form av färg applicerad 

direkt på lerstensytan med funktion av ångmotstånd. Färgen appliceras på lerstenens sida i kontakt 

med cellulosaskiktet för att inte hindra lerstenarnas funktion att reglera inomhusfukthalten, se figur 

34. Inverkan från övrig estetisk ytbehandling antogs försumbar gällande värmeledning och 

ånggenomsläpplighet. 

 

              Figur 34. Lerkonstruktion 1 med fuktskydd 
              av färg. 

 

Lerstens egenskaper gällande värmeisolering och ånggenomsläpplighet utgick från denna studies 

resultat och ett medelvärde av samtliga framtagna värden som resulterade i 0,388 W/m*K samt 

3,84*10-6 m2/s. Skiktet av cellulosafibrer och träreglar antogs besitta egenskaper av 0,045 W/m*K 

och 14*10-6 m2/s (Högskolan i Gävle, u.å.). Färgskiktet förutsattes ha ett ånggenomgångsmotstånd på 

50*103 s/m (Nevander & Elmarsson, 1994). Inomhusklimatets temperatur antogs vara 22 °C och 

utomhusklimatets relativ fukthalt förutsattes vara 90 %, baserat på svenska förhållanden enligt 
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) (2014). Den relativa fukthalten inomhus 

beräknades utifrån fastställd utomhustemperatur och mättnadsånghalt adderat med ett fukttillskott 

på 4 g/m3 framtaget av ELIB (BETSI, 2010). Värdet kan anses högt grundat på senare studier av BETSI 

som hävdar att fukttillskottet numer bör antas till 1,8 ± 0,1 g/m3 (BETSI, 2010). Tillskottet framtaget 

av ELIB frambringar sämre förhållanden varför detta värde tillämpades i denna granskning. Generellt 

genererade fukttillskottet en inomhusfukthalt på cirka 25–30 % varierat med utomhustemperaturen. 

Utifrån dessa förutsättningar konstaterades att risk för kondensutfällning uppstår i den yttre 

lerstenen vid denna konstruktionsutformning. Kondens uppkommer redan vid 

utomhustemperaturen -6 °C vilket inte är anpassat för svenskt klimat. Detta medför att ett tillägg av 

en ångspärr är nödvändig för att undvika kondens och därmed fuktskador i konstruktionen vid lägre 

temperaturer. Tillämpning av en ångspärr ökar fuktmotståndet från inomhusklimatets generellt 

högre temperatur till konstruktionens yttre delar med lägre temperatur. Två ångspärrar av typ 

förhydningspapp placerades i kontakt med färgskiktet mellan det inre skiktet av lersten och det 

mellersta skiktet av cellulosafibrer med träreglar, se figur 35. Förhydningspapp innebär i folkmun ett 

mer organiskt och miljövänligare alternativ med något sämre egenskaper jämförelsevis med 

plastfolie. Förhydningspapp innehåller dock asfaltsbeläggning som inte är miljövänligt men består 

ofta av lumppapp eller filt, vilka är organiska. Förhydningspappens ånggenomgångsmotstånd antogs 

vara 40*103 s/m (Nevander & Elmarsson, 1994) och för att uppnå en betydande skillnad placerades 

två fuktspärrar intill varandra. Denna åtgärd minskar risken för en skadedrabbad fuktbildning upptill 

en utomhustemperatur på -12,2 °C. Åtgärden innebär att en lerkonstruktion med fuktspärr av två 

lager förhydningspapp klarar kyligare klimat men inte svenskt klimat. 

 

                   Figur 35. Lerkonstruktion 2 med fuktskydd 
                   av färg samt 2 lager förhydningspapp. 
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Vid granskningen genomfördes även en jämförelse mellan förhydningspapp och dagens vanligt 

förekommande fuktspärr av polyetenfolie med ett ånggenomgångsmotstånd på 2 000*103 s/m 

(Nevander & Elmarsson, 1994). Förhydningspappen ersattes av polyetenfolie, se figur 36, och 

resulterade i att risk för kondensutfällning uteblev vid utomhustemperaturerer på mindre än -30 °C. 

För samtliga beräknar se Bilaga H. 

 

                  Figur 36. Lerkonstruktion 3 med fuktskydd 
                                            av färg samt polyetenfolie. 

 

Enligt Sandin (2010) påverkar det kritiska fukttillståndet olika beroende på vilket typ av material det 

berör. Exempel på vad kondensutfällning kan orsaka är mögelpåväxt och röta, frostsprängning och 

förändrade materialegenskaper såsom ökad värmeledningsförmåga. Höga fukttillstånd innebär inte 

bara hälsorisker gällande mögelangrepp utan kan även påverkas av emissioner då material kan avge 

skadliga ämnen till luften. Vad som ska beaktas är att beräkning gällande risken för kondensutfällning 

är en teoretisk beräkning av vad som förväntas ske i en konstruktion vid antagna förhållanden. Andra 

faktorer såsom materialens fuktlagringsförmåga kan bland annat medföra avvikelser från de 

teoretiska beräkningarna. Vad som även ska uppmärksammas är mögelpåväxtens generella behov av 

värme vid tillväxt vilket i allmänhet inte föreligger på vinterhalvåret då risken för kondensutfällning är 

störst. Sommarhalvåret med höga temperaturer innebär istället en uttorkning av konstruktioner.  
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8. Slutsatser och rekommendationer 

Utgångspunkten i denna studie var att undersöka fyra olika sammansättningar av lersten där 

mängden hampa som armeringsmaterial har varierat. Studien påvisar lerstenarnas egenskaper vad 

gäller tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet. Utifrån den enaxiella 

tryckhållfasthetsprovningen beräknades det karakteristiska värdet för samtliga lerstenar och 

varierade mellan 1,11–1,92 MPa. Detta resultat ökar förståelsen för lera som byggmaterial och kan 

jämföras med tegelsten vars tryckhållfasthet är inom intervallet 1,00–12,10 MPa. Lerstenarnas 

tryckhållfasthet kan också liknas med betonghålblock som har en tryckhållfasthet på 1,5–2,4 MPa. De 

höga standardavvikelserna inom tryckhållfasthet beror på det få provantalet som tryckprovades och 

inför framtida forskning rekommenderas att fler prover undersöks som leder till mer generella 

värden. Denna undersökning styrker tidigare forskningsresultat och tillför ytterligare bevisning om att 

ökad densitet ger ökad tryckhållfasthet. Hampans egenskap av att vara segt var något som 

avspeglades i resultaten då ökad delmängd hampved i en sammansättning med låg densitet gav en 

ökad tryckhållfasthet. Hampa uppfyller en funktion av sammanbindning som bidrar till ett mer 

slitstarkt material. 

Resultatet av värmekonduktiviteten från de genomförda experimenten, som baserades på 

standardiserande metoder, medförde konstaterandet att lerstenarnas värmekonduktivitet varierar 

mellan 0,301–0,377 W/m*K. Resultatet kan liknas med sandfyllning med en värmekonduktivitet på 

0,4 W/m*K och samtliga lersammansättningar har bättre värmeisoleringsförmåga jämfört med 

betong vars värmekonduktivitet är cirka 1,7 W/m*K. Studien har i viss mån utvecklat förståelsen för 

lerstenars värmekonduktivitet och utifrån denna undersökning kan slutsatsen dras att ju porösare en 

lersten är desto förmånligare värmekonduktivitet innehar den. Det kan också fastställas att hampan 

påverkade resultatet genom ökad porositet i lersammansättningarna vilket gav förbättrad 

värmekonduktivitet. Endast ett prov av varje lerstenssort undersöktes vilket gjorde att resultatet var 

svårt att generalisera. Inför framtida forskning rekommenderas att stabilare värmekällor och 

omgivande klimat tillämpas då variationen på dessa har en bidragande effekt på resultaten. 

Resultatet för ångpermeabiliteten utfört med koppmetoden påvisade att lersammansättningarnas 

ångpermeabilitet varierar inom intervallet 3,63–4,06*10-6 m2/s. Resultaten kan likställas med 

lättbetong och tegel vars ångpermeabilitet är 2,6–5,1*10-6 respektive 2,7–5,5*10-6 m2/s. Det kan 

konstateras att skillnaden mellan samtliga lerstenars ångpermeabilitet är marginella och att 

lersammansättningarnas specifika innehåll inte har någon märkbar påverkan av resultatet. Studien 

kan dock fungera som utgångspunkt till framtida studier då resultatet påvisar att ju högre densitet 

materialet har desto lägre är ångpermeabiliteten. Hampans påverkan är svår att fastslå men det kan 
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konstateras att ökad delmängd hampa i lersammansättningar ökar porositeten och därmed också 

ångpermeabiliteten.  

Resultatens rimlighet i förhållande till andra studier är svår att fastsälla då tidigare forskning är 

begränsad och svår att uppbringa. På grund av uteblivna undersökningar av hampans varierade 

storlek samt riktning är dess påverkan svår att bevisa och är följaktligen något som bör undersökas 

vid framtida forskning. Hampans hygroskopiska egenskaper bör också beaktas i framtida studier då 

fuktlagring påverkar samtliga egenskapsområden. Kommande undersökningar bör även innefattas av 

fler antal testprov för att uppnå generaliserbara resultat. Dessa upplysningar kan användas för att 

utveckla förstärkande studier och göra lersten till ett standardiserat byggnadsmaterial i framtiden.   
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Bilaga A – Recept  

 
Tabell 1. Utgångsrecept. 

 

 

Blandning Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 4 Lersten 5 Densitet [kg/dm3]

Sand 16,2 16,2 16,2 16,2 1,250

Lera 5,4 5,4 5,4 2,7 5,4 1,830

Gödsel 5,4 5,4 5,4 2,7 0,337

Hampved 13,5 6,8 9,8 9,8 0,110

Hampfiber korta 4,0

Lervatten 5,2 2,0 0,8 0,5 3,8 1,000

Total volym 45,7 35,8 37,6 9,9 35,1
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Bilaga B – Metod för tryckhållfasthet 

Experimentets utformning  
Proven anpassades efter prismans storlek där provets längd var oviktig.  

Utrustning  
Den utrustning som användes vid experimentet var: 

 universalprovsmaskin – Shimadzu AG-X PLUS. 100 kN, klass 0.5  

 datorprogrammet Trapezium X  

 provmaterial, 40 × 40 × längd mm. 
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Bilaga C – Metod för värmeledningsförmåga 

Beräkning av provtjocklek 
Antaganden: 

 ΔTref = Inom intervallet 10–17 °C 

 λref = 0,036 W/m2*K. 

 

Beräkning av referensmaterialets värmeflöde vid tjockleken (dref) 0,010 m samt 0,015 m.  
 

     
           

    
  Ekv. 1  

Beräkning av provets temperaturskillnad. 

                 Ekv. 2 

Beräkning av provets tjocklek vid antagandet λprov = 0,4 W/m*K samt λprov = 0,8 W/m*K. 

            
      

    
  Ekv. 3 

 

 

Figur 1. Beräkningsresultat tjocklek på provobjekteten till experimentet för värmekonduktivitet. 
Antagen tjocklek är gråmarkerad. 

  

qref [W/m2] ΔTref [K] λ = 0,4 W/m*K ΔTprov [K] dprov [m] λ = 0,8 W/m*K ΔTprov [K] dprov [m]

EPS 10 mm 36 10 10 0,111 10 0,222

45 12,5 7,5 0,067 7,5 0,133

54 15 5 0,037 5 0,074

61,2 17 3 0,020 3 0,039

EPS 15 mm 24 10 10 0,167 10 0,333

30 12,5 7,5 0,100 7,5 0,200

36 15 5 0,056 5 0,111



 
2 

 

Utrustning 
Den utrustning som användes vid experimentet var: 

 vattenbalja fylld med vatten 

 doppvärmare – Akvarievärmare Eheim, 2 × 100 W 

 referensmaterial av cellplast, höjd 10 mm 

 provmaterial 90 × 90 × 40 mm 

 XPS som ram runt provmaterial, höjd 40 mm 

 metallställning 

 termoelement av typ T – koppar och konstantan 

 datalogger – Agilent 34970A Datalogger  

 fläkt. 
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Bilaga D – Metod för ånggenomsläpplighet 

Beräkning av provtjocklek  
Antaganden: 

 vsat(20 °C) = 17,28 g/m3 

 RHkopp = 100 % 

 RHomg = 80 % 

 A = 6,362*10-3 m2 

 g = 5 g/vecka  1,30 *10-3 g/m2, s. 

 

Beräkning av ånghalt (v)  

                     Ekv. 1 

                          Enligt ekv. 1 

 

                  Ekv. 2 

                             Enligt ekv. 2 

 

Beräkning av provets tjocklek (d) 

  
              

 
   Ekv. 3 

  
                       

                       Enligt ekv. 3 

 

Utrustning  
Den utrustning som användes vid experimentet var: 

 provmaterial, diameter 90 mm och höjd 10 mm 

 tätningstejp 

 tätningsmassa 

 ställning 

 vatten, 100 g 

 kärl, diameter 90 mm 

 våg – Sartorius BP 1200 

 pressionsklimatskåp– WEISS WK 11–180/40. Noggrannhet av ± 0,5 °C och ± 2 % RH. 
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Bilaga E – Resultat för tryckhållfasthet  

Fullständiga resultatkurvor från tryckhållfasthetsexperiment 

Lersten 1

 
Figur 1. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 1 med avseende på kraft. 
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Figur 2. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 1 med avseende på spänning. 
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Lersten 2 
 

 

Figur 3. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 2 med avseende på kraft. 
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Figur 4. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 2 med avseende på spänning. 
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Lersten 3 

 

Figur 5. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 3 med avseende på kraft. 
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Figur 6. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 3 med avseende på spänning.  
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Lersten 5 

 
Figur 7. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 5 med avseende på kraft. 
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Figur 8. Fullständigt tryckprovsförlopp av lersten 5 med avseende på spänning. 
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Kumulativa och frekventa beräkningar 

Lersten 1 

 

Figur 9. Kumulativt resultat för lersten 1. 

 

 

Figur 10. Frekvent resultat för lersten 1. 
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Lersten 2 

 

Figur 11. Kumulativt resultat för lersten 2. 

 

 

Figur 12. Frekvent resultat för lersten 2. 
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Lersten 3 

 

Figur 13. Kumulativt resultat för lersten 3. 

 

 

Figur 14. Frekvent resultat för lersten 3. 
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Lersten 5 

 

Figur 15. Kumulativt resultat för lersten 5. 

 

 

Figur 16. Frekvent resultat för lersten 5. 

 

Beräkning av medelvärde och standardavvikelse  
Beräkning av medelvärde. 

  
  

 
   Ekv. 5 

Beräkning av standardavvikelse 

   √
       

   
  Ekv. 6 
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Bilaga F – Resultat för värmeledningsförmåga   
 

Kalibrering av termoelement  
Tabell 1. Kalibreringsvärden för respektive termoelement där CH 101 varit utgångsvärde. 

Termoelement      

CH 101   0 

CH 102 + 0,1 

CH 103 + 0,2 

CH 104 + 0,1 

CH 105 + 0,3 

 

Uppmätta temperaturer med kalibrering (T) 

Lersten 1  

 

Tabell 2. Sju uppmätta temperaturer inklusive kalibrering för lersten 1. 

 

 

Lersten 2  

Tabell 3. Sju uppmätta temperaturer inklusive kalibrering för lersten 2. 

 

 

Datum Dag Tid Mätning CH 101 Vatten CH 102 Ovan XPS CH 103 Ovan lersten CH 104 Under lersten CH 105 Fläkt

17-apr Tors 8.40 1 44,35 43,30 31,45 25,20 24,65

18-apr Fre 15.00 2 44,20 43,10 31,40 25,20 24,60

22-apr Tis 8.25 3 44,00 43,05 31,80 25,60 25,00

12.45 4 44,65 43,50 32,10 26,00 25,35

15.20 5 44,15 43,20 31,85 26,00 25,40

23-apr Ons 7.45 6 44,10 43,00 31,40 25,00 24,30

13.25 7 44,15 43,10 31,15 24,80 24,15

Datum Dag Tid Mätning CH 101 Vatten CH 102 Ovan XPS CH 103 Ovan lersten CH 104 Under lersten CH 105 Fläkt

23-apr Ons 17.11 1 44,40 43,30 31,20 26,05 25,50

24-apr Tors 8.20 2 44,25 43,10 30,80 25,15 24,25

12.20 3 44,25 43,10 30,65 25,00 24,20

15.45 4 44,15 43,10 30,90 25,55 24,75

25-apr Fre 8.20 5 44,30 43,15 30,70 25,00 24,10

12.20 6 44,30 43,15 30,60 24,90 24,00

16.00 7 44,40 43,20 30,80 25,40 24,70
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Lersten 3  

Tabell 4. Sju uppmätta temperaturer inklusive kalibrering för lersten 3. 

 

Lersten 5  

Tabell 5. Sju uppmätta temperaturer inklusive kalibrering för lersten 5. 

 

 

Beräkning av temperaturdifferenser (ΔT)   
 

Beräkning av temperaturdifferensen för cellplast. 

                   Ekv. 1 

Beräkning av temperaturdifferensen för lersten.  

                    Ekv. 2 

Lersten 1  

Tabell 6. Temperaturdifferensen över cellplast och lersten 1, enligt ekvation 1 och 2. 

Temperaturdifferens (ΔT) 

XPS Lersten Enhet 

11,85 6,25 °C 

11,70 6,20 °C 

11,25 6,20 °C 

11,40 6,10 °C 

11,35 5,85 °C 

11,60 6,40 °C 

11,95 6,35 °C 

 

 

Datum Dag Tid Mätning CH 101 Vatten CH 102 Ovan XPS CH 103 Ovan lersten CH 104 Under lersten CH 105 Fläkt

28-apr Mån 8.25 1 44,25 43,05 31,45 25,55 24,65

12.40 2 44,00 42,95 31,40 25,60 24,80

16.35 3 44,30 43,25 31,60 25,90 25,15

29-apr Tis 7.50 4 44,50 43,25 31,30 25,30 24,50

12.05 5 44,10 43,00 31,10 25,05 24,20

17.00 6 44,50 43,35 31,40 25,70 24,90

30-apr Ons 7.25 7 44,05 42,90 31,20 25,20 24,25

Datum Dag Tid Mätning CH 101 Vatten CH 102 Ovan XPS CH 103 Ovan lersten CH 104 Under lersten CH 105 Fläkt

02-maj Fre 9.10 1 44,35 43,25 30,70 25,25 24,05

12.30 2 44,40 43,30 30,65 25,20 24,00

18.30 3 44,40 43,30 31,15 26,20 25,30

05-maj Mån 8.00 4 44,20 43,10 30,95 25,60 24,40

12.45 5 44,35 43,25 30,80 25,40 24,30

17.05 6 44,30 43,30 31,30 26,30 25,30

06-maj Tis 8.15 7 44,45 43,35 31,00 25,60 24,40
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Lersten 2  

Tabell 7. Temperaturdifferensen över cellplast och lersten 2, enligt ekvation 1 och 2. 

Temperaturdifferens (ΔT) 

XPS Lersten Enhet 

12,10 5,15 °C 

12,30 5,65 °C 

12,45 5,65 °C 

12,20 5,35 °C 

12,45 5,70 °C 

12,55 5,70 °C 

12,40 5,40 °C 

 

Lersten 3  

Tabell 8. Temperaturdifferensen över cellplast och lersten 3, enligt ekvation 1 och 2. 

Temperaturdifferens (ΔT) 

Cellplast Lersten Enhet 

11,60 5,90 °C 

11,55 5,80 °C 

11,65 5,70 °C 

11,95 6,00 °C 

11,90 6,05 °C 

11,95 5,70 °C 

11,70 6,00 °C 

 

Lersten 5  

Tabell 9. Temperaturdifferensen över cellplast och lersten 5, enligt ekvation 1 och 2. 

Temperaturdifferens (ΔT) 

XPS Lersten Enhet 

12,55 5,45 °C 

12,65 5,45 °C 

12,15 4,95 °C 

12,15 5,35 °C 

12,45 5,40 °C 

12,00 5,00 °C 

12,35 5,40 °C 

 

Beräkning av referensflöde (qref) 
Referensmaterialets tjocklek, dref = 0,01 m och värmekonduktivitet, λref = 0,036 W/m*K. 

     
          

    
  Ekv. 3 
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Lersten 1  

Tabell 10. Beräknat värmeflöde för cellplast utifrån sju mättillfällen av lersten 1, enligt ekvation 3. 

Referensflöde (q) Enhet 

qref,1 = 42,66 W/m2 

qref,2 = 42,12 W/m2 

qref,3 = 40,50 W/m2 

qref,4 = 41,04 W/m2 

qref,5 = 40,86 W/m2 

qref,6 = 41,76 W/m2 

qref,7 = 43,02 W/m2 

Lersten 2  

Tabell 11. Beräknat värmeflöde för cellplast utifrån sju mättillfällen av lersten 2, enligt ekvation 3. 

Referensflöde (q) Enhet 

qref,1 = 43,56 W/m2 

qref,2 = 44,28 W/m2 

qref,3 = 44,82 W/m2 

qref,4 = 43,92 W/m2 

qref,5 = 44,82 W/m2 

qref,6 = 45,18 W/m2 

qref,7 = 44,64 W/m2 

Lersten 3  

Tabell 12. Beräknat värmeflöde för cellplast utifrån sju mättillfällen av lersten 3, enligt ekvation 3. 

Referensflöde (q) Enhet 

qref,1 = 41,76 W/m2 

qref,2 = 41,58 W/m2 

qref,3 = 41,94 W/m2 

qref,4 = 43,02 W/m2 

qref,5 = 42,84 W/m2 

qref,6 = 43,02 W/m2 

qref,7 = 42,12 W/m2 

Lersten 5  

Tabell 13. Beräknat värmeflöde för Cellplast utifrån sju mättillfällen av lersten 5, enligt ekvation 3. 

Referensflöde (q) Enhet 

qref,1 = 45,18 W/m2 

qref,2 = 45,54 W/m2 

qref,3 = 43,74 W/m2 

qref,4 = 43,74 W/m2 

qref,5 = 44,82 W/m2 

qref,6 = 43,20 W/m2 

qref,7 = 44,46 W/m2 
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Beräkning av värmekonduktivitet för lersten (λprov) 
Uppmätt tjocklek av prov: 

dprov,1 = 0,04460 m.  

dprov,2 = 0,04440 m.  

dprov,3 = 0,04415 m.  

dprov,5 = 0,04480 m.  

Beräkning av lerstens värmekonduktivitet.  

      
          

      
  Ekv. 4 

Lersten 1  

Tabell 14. Beräknad värmekonduktivitet vid samtliga sju mättillfällen av lersten 1, utifrån ekvation 4. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,304 W/m*K 

λ2 = 0,303 W/m*K 

λ3 = 0,291 W/m*K 

λ4 = 0,300 W/m*K 

λ5 = 0,312 W/m*K 

λ6 = 0,291 W/m*K 

λ7 = 0,302 W/m*K 

 

Lersten 2 

Tabell 15. Beräknad värmekonduktivitet vid samtliga sju mättillfällen av lersten 2, utifrån ekvation 4. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,376 W/m*K 

λ2 = 0,348 W/m*K 

λ3 = 0,352 W/m*K 

λ4 = 0,364 W/m*K 

λ5 = 0,349 W/m*K 

λ6 = 0,352 W/m*K 

λ7 = 0,367 W/m*K 
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Lersten 3 

Tabell 16. Beräknad värmekonduktivitet vid samtliga sju mättillfällen av lersten 3, utifrån ekvation 4. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,312 W/m*K 

λ2 = 0,317 W/m*K 

λ3 = 0,325 W/m*K 

λ4 = 0,317 W/m*K 

λ5 = 0,313 W/m*K 

λ6 = 0,333 W/m*K 

λ7 = 0,310 W/m*K 

 

Lersten 5  

Tabell 17. Beräknad värmekonduktivitet vid samtliga sju mättillfällen av lersten 5, utifrån ekvation 4. 

Värmekonduktivitet (λ) Enhet 

λ1 = 0,371 W/m*K 

λ2 = 0,374 W/m*K 

λ3 = 0,396 W/m*K 

λ4 = 0,366 W/m*K 

λ5 = 0,372 W/m*K 

λ6 = 0,387 W/m*K 

λ7 = 0,369 W/m*K 

 

 

Beräkning av medelvärde och standardavvikelse  

 
Beräkning av medelvärde. 

  
  

 
   Ekv. 5 

Beräkning av standardavvikelse. 

   √
       

   
  Ekv. 6 
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Bilaga G – Resultat för ånggenomsläpplighet 
 

Fullständiga resultattabeller från beräkning av ångpermeabilitet 

Uppmätt vikt    

Tabell 1. Vikt uppmätt på samtliga lerprov under en period av fyra veckor. 

 

Beräkning av viktdifferens (     ) 

                   Ekv. 1 

Tabell 2. Viktdifferens beräknat för samtliga stenar och mättillfällen, enligt ekvation 1. 

 

 

Datum Dag Tid 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet 

09-apr Ons 12.15 368,34 344,49 368,43 404,87 396,44 387,51 414,35 372,44 g

10-apr Tors 8.15 368,33 344,40 368,39 404,80 396,36 387,46 414,41 372,56 g

11-apr Fre 8.15 367,97 343,99 368,01 404,43 395,94 387,05 414,07 372,25 g

14-apr Mån 8.15 366,73 342,59 366,83 403,18 394,75 385,60 412,87 371,13 g

15-apr Tis 8.25 366,28 342,05 366,41 402,73 394,27 385,13 412,43 370,73 g

16-apr Ons 8.35 365,87 341,57 365,99 402,34 393,77 384,65 412,02 370,35 g

17-apr Tors 8.40 365,41 341,10 365,58 401,91 393,35 384,15 411,63 369,94 g

22-apr Tis 8.30 363,26 338,58 363,52 399,82 390,93 381,82 409,53 368,00 g

23-apr Ons 7.50 362,83 338,11 363,11 399,41 390,44 381,33 409,10 367,61 g

24-apr Tors 8.25 362,37 337,62 362,69 398,98 389,93 380,87 408,66 367,19 g

25-apr Fre 8.25 361,95 337,14 362,27 398,57 389,45 380,40 408,25 366,78 g

28-apr Mån 8.30 360,63 335,69 361,01 397,34 387,95 379,10 406,99 365,65 g

29-apr Tis 8.00 360,19 335,27 360,61 396,93 387,48 378,67 406,57 365,25 g

30-apr Ons 7.25 359,76 334,80 360,19 396,51 387,01 378,21 406,14 364,84 g

02-maj Fre 9.15 358,84 333,90 359,34 395,65 386,04 377,26 405,26 364,02 g

05-maj Mån 8.10 357,51 332,45 358,10 394,37 384,55 375,77 404,00 362,88 g

06-maj Tis 8.20 357,05 331,97 357,66 393,97 384,09 375,31 403,57 362,49 g

07-maj Ons 8.25 356,61 331,55 357,24 393,56 383,63 374,88 403,15 362,10 g

Datum Dag Tid 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet

10-apr Tors 8.15 0,01 0,09 0,04 0,07 0,08 0,05 -0,06 -0,12 g

11-apr Fre 8.15 0,36 0,41 0,38 0,37 0,42 0,41 0,34 0,31 g

14-apr Mån 8.15 1,24 1,40 1,18 1,25 1,19 1,45 1,20 1,12 g

15-apr Tis 8.25 0,45 0,54 0,42 0,45 0,48 0,47 0,44 0,40 g

16-apr Ons 8.35 0,41 0,48 0,42 0,39 0,50 0,48 0,41 0,38 g

17-apr Tors 8.40 0,46 0,47 0,41 0,43 0,42 0,50 0,39 0,41 g

22-apr Tis 8.30 2,15 2,52 2,06 2,09 2,42 2,33 2,10 1,94 g

23-apr Ons 7.50 0,43 0,47 0,41 0,41 0,49 0,49 0,43 0,39 g

24-apr Tors 8.25 0,46 0,49 0,42 0,43 0,51 0,46 0,44 0,42 g

25-apr Fre 8.25 0,42 0,48 0,42 0,41 0,48 0,47 0,41 0,41 g

28-apr Mån 8.30 1,32 1,45 1,26 1,23 1,50 1,30 1,26 1,13 g

29-apr Tis 8.00 0,44 0,42 0,40 0,41 0,47 0,43 0,42 0,40 g

30-apr Ons 7.25 0,43 0,47 0,42 0,42 0,47 0,46 0,43 0,41 g

02-maj Fre 9.15 0,92 0,90 0,85 0,86 0,97 0,95 0,88 0,82 g

05-maj Mån 8.10 1,33 1,45 1,24 1,28 1,49 1,49 1,26 1,14 g

06-maj Tis 8.20 0,46 0,48 0,44 0,40 0,46 0,46 0,43 0,39 g

07-maj Ons 8.25 0,44 0,42 0,42 0,41 0,46 0,43 0,42 0,39 g
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Beräkning av tidsdifferens (  ) 

           Ekv. 2 

Tabell 3. Tidsdifferens beräknat mellan samtliga mättillfälle, enligt ekvation 2. 

Datum Dag Tid Δt  Enhet 

10-apr Tors 8.15 20,00 h 

11-apr Fre 8.15 24,00 h 

14-apr Mån 8.15 72,00 h 

15-apr Tis 8.25 24,17 h 

16-apr Ons 8.35 24,17 h 

17-apr Tors 8.40 24,08 h 

22-apr Tis 8.30 119,83 h 

23-apr Ons 7.50 23,33 h 

24-apr Tors 8.25 24,58 h 

25-apr Fre 8.25 24,00 h 

28-apr Mån 8.30 72,08 h 

29-apr Tis 8.00 23,50 h 

30-apr Ons 7.25 23,42 h 

02-maj Fre 9.15 49,83 h 

05-maj Mån 8.10 70,92 h 

06-maj Tis 8.20 24,17 h 

07-maj Ons 8.25 24,08 h 

 

Beräkning av fuktflöde (gf) 

   
     

  
   Ekv. 3  

Tabell 4. Beräknat fuktflöde utifrån tid- och viktdifferens, enligt ekvation 3. 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet

0,0005 0,0045 0,0020 0,0035 0,0040 0,0025 -0,0030 -0,0060 g/h

0,0150 0,0171 0,0158 0,0154 0,0175 0,0171 0,0142 0,0129 g/h

0,0172 0,0194 0,0164 0,0174 0,0165 0,0201 0,0167 0,0156 g/h

0,0186 0,0223 0,0174 0,0186 0,0199 0,0194 0,0182 0,0166 g/h

0,0170 0,0199 0,0174 0,0161 0,0207 0,0199 0,0170 0,0157 g/h

0,0191 0,0195 0,0170 0,0179 0,0174 0,0208 0,0162 0,0170 g/h

0,0179 0,0210 0,0172 0,0174 0,0202 0,0194 0,0175 0,0162 g/h

0,0184 0,0201 0,0176 0,0176 0,0210 0,0210 0,0184 0,0167 g/h

0,0187 0,0199 0,0171 0,0175 0,0207 0,0187 0,0179 0,0171 g/h

0,0175 0,0200 0,0175 0,0171 0,0200 0,0196 0,0171 0,0171 g/h

0,0183 0,0201 0,0175 0,0171 0,0208 0,0180 0,0175 0,0157 g/h

0,0187 0,0179 0,0170 0,0174 0,0200 0,0183 0,0179 0,0170 g/h

0,0184 0,0201 0,0179 0,0179 0,0201 0,0196 0,0184 0,0175 g/h

0,0185 0,0181 0,0171 0,0173 0,0195 0,0191 0,0177 0,0165 g/h

0,0188 0,0204 0,0175 0,0180 0,0210 0,0210 0,0178 0,0161 g/h

0,0190 0,0199 0,0182 0,0166 0,0190 0,0190 0,0178 0,0161 g/h

0,0183 0,0174 0,0174 0,0170 0,0191 0,0179 0,0174 0,0162 g/h

Börjar se

kontinuitet
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Beräkning av provareor (A) 

  
    

 
   Ekv. 4 

Tabell 5. Resultat från beräkningar av provernas areor, enligt ekvation 4. 

 

 

 Beräkning av medelflöde (g) 

  
  

      
   Ekv. 5 

Tabell 6. Beräknat medelflöde för samtliga mättillfällen utifrån fuktflöde, area och tidsdifferens, 
enligt ekvation 5.  

 

 

Beräkning av ånghaltsdifferens ( v) 

                Ekv. 6 

                            Enligt ekv. 6 

 

Enhet

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2

6,295 6,276 6,242 6,150 6,202 6,241 6,121 6,218 × 10-3 m2

Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet

22,1 199,2 89,0 158,1 179,2 111,3 -136,1 -268,0 × 10-6 g/m2, s

661,9 756,1 704,6 696,3 783,9 760,4 642,9 577,0 × 10-6 g/m2, s

759,9 860,6 729,3 784,1 740,3 896,4 756,4 694,9 × 10-6 g/m2, s

821,6 989,0 773,4 841,0 889,7 865,7 826,3 739,4 × 10-6 g/m2, s

748,6 879,1 773,4 728,9 926,7 884,1 769,9 702,4 × 10-6 g/m2, s

842,8 863,8 757,6 806,4 781,1 924,1 734,9 760,5 × 10-6 g/m2, s

791,6 930,8 765,0 787,7 904,6 865,4 795,3 723,2 × 10-6 g/m2, s

813,1 891,6 781,9 793,6 940,6 934,7 836,3 746,6 × 10-6 g/m2, s

825,6 882,2 760,3 790,0 929,2 832,9 812,3 763,2 × 10-6 g/m2, s

772,2 885,2 778,8 771,6 895,8 871,7 775,3 763,1 × 10-6 g/m2, s

808,0 890,4 777,9 770,7 932,1 802,7 793,3 700,3 × 10-6 g/m2, s

826,1 791,1 757,5 788,0 895,8 814,4 811,1 760,4 × 10-6 g/m2, s

810,2 888,4 798,2 810,1 899,0 874,4 833,3 782,1 × 10-6 g/m2, s

814,6 799,4 759,0 779,5 871,9 848,5 801,4 735,0 × 10-6 g/m2, s

827,5 905,0 778,1 815,2 941,1 935,2 806,3 718,1 × 10-6 g/m2, s

839,9 879,1 810,2 747,6 852,6 847,2 807,5 720,9 × 10-6 g/m2, s

806,1 771,9 776,1 768,9 855,5 794,7 791,4 723,4 × 10-6 g/m2, s
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Mätning av provens tjocklek (d) 

Tabell 7. Mätresultat av provens tjocklekar. 

 

 

Beräkning av ångpermeabilitet (δ) 

  
    

  
   Ekv. 7 

Tabell 8. Beräknad ångpermeabilitet för samtliga prov och mättillfällen baserade på provtjocklek, 
ånghaltsdifferens och medelflöde, enligt ekvation 7.  

 

 

Beräkning av medelvärde och standardavvikelse  
Beräkning av medelvärde. 

  
  

 
   Ekv. 5 

Beräkning av standardavvikelse. 

   √
       

   
  Ekv. 6 

Enhet

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2

17,96 15,75 16,36 16,210 15,78 15,74 16,06 16,48 × 10-3 m

Lersten 1 Lersten 2 Lersten 3 Lersten 5

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 Enhet

0,11 0,91 0,42 0,74 0,82 0,51 -0,63 -1,28 × 10-6 m2/s

3,44 3,44 3,34 3,27 3,58 3,46 2,99 2,75 × 10-6 m2/s

3,95 3,92 3,45 3,68 3,38 4,08 3,51 3,31 × 10-6 m2/s

4,27 4,50 3,66 3,94 4,06 3,94 3,84 3,53 × 10-6 m2/s

3,89 4,00 3,66 3,42 4,23 4,03 3,58 3,35 × 10-6 m2/s

4,38 3,93 3,59 3,78 3,57 4,21 3,42 3,63 × 10-6 m2/s

4,11 4,24 3,62 3,69 4,13 3,94 3,70 3,45 × 10-6 m2/s

4,23 4,06 3,70 3,72 4,29 4,26 3,89 3,56 × 10-6 m2/s

4,29 4,02 3,60 3,71 4,24 3,79 3,77 3,64 × 10-6 m2/s

4,01 4,03 3,69 3,62 4,09 3,97 3,60 3,64 × 10-6 m2/s

4,20 4,06 3,68 3,61 4,26 3,66 3,69 3,34 × 10-6 m2/s

4,29 3,60 3,59 3,70 4,09 3,71 3,77 3,63 × 10-6 m2/s

4,21 4,05 3,78 3,80 4,10 3,98 3,87 3,73 × 10-6 m2/s

4,23 3,64 3,59 3,66 3,98 3,86 3,72 3,51 × 10-6 m2/s

4,30 4,12 3,68 3,82 4,30 4,26 3,75 3,42 × 10-6 m2/s

4,36 4,00 3,84 3,51 3,89 3,86 3,75 3,44 × 10-6 m2/s

4,19 3,52 3,67 3,61 3,91 3,62 3,68 3,45 × 10-6 m2/s
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Bilaga H – Praktisk tillämpning  

Risk för kondensutfällning  

Konstruktion 1 

 

Figur 1. Beräkning av risk för kondensutfällning i konstruktionstyp 1, med fuktskydd av färg. 

Konstruktion 2  

 

Figur 2. Beräkning av risk för kondensutfällning i konstruktionstyp 2, med fuktskydd av färg samt två 
lager förhydningspapp. 

d λ R T vsat δ Z vx fi Fi-andel

Inne - - 0,13 22,00 19,41 - 360,00 6,69 0,3449

21,31 18,65 6,68 0,3582

Lersten 0,065 0,338 0,19 3,84E-06 16927,08 0,2969

20,30 17,58 6,14 0,3490

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,3447

19,51 16,80 5,72 0,3404

Färg - - - - 50000,00 0,3015

19,51 16,80 4,11 0,2448

Värmeisolering 0,200 0,045 4,44 1,40E-05 14285,71 0,6700

-3,99 3,66 3,65 0,9995

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,9681

-4,77 3,45 3,24 0,9367

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,9223

-5,55 3,10 2,82 0,9080

Puts 0,015 0,338 0,04 3,84E-06 3906,25 0,8962

-5,79 3,04 2,69 0,8844

Ute - - 0,04

-6,00 2,99 2,69 0,9

summa 5,29 summa 124541,55

d λ R T vsat δ Z vx fi Fi-andel

Inne - - 0,13 22,00 19,41 - 360,00 5,60 0,2883

21,17 18,49 5,59 0,3021

Målarfärg - - - - 50000,00 0,2757

21,17 18,49 4,61 0,2493

Lersten 0,115 0,338 0,34 3,84E-06 29947,92 0,2482

18,99 16,28 4,02 0,2471

Fuktspärr (papp) - - 0,02 - 40000,00 0,2239

18,86 16,16 3,24 0,2006

Fuktspärr (papp) - - 0,02 - 40000,00 0,1770

18,73 16,04 2,46 0,1534

Värmeisolering 0,200 0,045 4,44 1,40E-05 14285,71 0,5761

-9,76 2,18 2,18 0,9988

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,9776

-10,71 2,01 1,93 0,9563

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,9282

-11,66 1,86 1,67 0,9002

Puts 0,015 0,338 0,04 3,84E-06 3906,25 0,8902

-11,94 1,81 1,60 0,8803

Ute - - 0,04

-12,20 1,77 1,60 0,9

summa 5,33 summa 204541,55
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Konstruktion 3 

 

Figur 3. Beräkning av risk för kondensutfällning i konstruktionstyp 3, med fuktskydd av färg samt 
polyetenfolie. 

 

 

d λ R T vsat δ Z vx fi Fi-andel

Inne - - 0,13 22,00 19,41 - 360 4,80 0,2472

20,97 18,28 4,80 0,2623

Lersten 0,115 0,338 0,34 3,84E-06 29947,92 0,2830

18,27 15,61 4,74 0,3036

Färg - - - - 50000,00 0,2788

20,97 18,28 4,65 0,2541

Fuktspärr (folie) - - - - 2000000,00 0,1552

18,27 15,61 0,88 0,0564

Värmeisolering 0,200 0,045 4,44 1,40E-05 14285,71 0,3948

-16,98 1,16 0,85 0,7332

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,7623

-18,16 1,05 0,83 0,7914

Lersten 0,050 0,338 0,15 3,84E-06 13020,83 0,8229

-19,33 0,94 0,80 0,8544

Puts 0,015 0,338 0,04 3,84E-06 3906,25 0,8643

-19,68 0,91 0,80 0,8742

Ute - - 0,04

-20,00 0,89 0,80 0,9

summa 5,29 summa 2124541,55


