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Sammanfattning  
Dagens samhälle präglas till stor del av de miljöproblem vi står inför. Växthusgaser och 
energiåtgång som uppstår vid tillverkning av material och produkter är en av de största 
orsakerna till detta och en stor utmaning finns i att minimera dessa genom nytänkande. 
Nytänkande brukar ofta associeras med att bygga med nya, moderna material producerade 
med hjälp av den senaste tekniken, men tänk om svaret istället kan finnas om man väljer att 
titta bakåt? Det finns gott om exempel på hus som står kvar än idag som är över hundra år 
gamla, halmbalshus är ett sådant. Studien är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom 
Byggteknik på Linköpings Universitet, den utförs den sista terminen och fungerar som en 
avslutande del av utbildningen.   

Syftet med studien är att ge en övergripande bild in i vad som ingår i att bygga ett 
halmbalshus. Man ska få sig en uppfattning om för- och nackdelar för denna typ av byggnad. 
Den ska också klargöra för värmeisoleringsberäkningar för väggar, detta för att fastställa 
husets värmeisoleringsförmåga. Studien ska leda till en förståelse kring hur man kan 
producera ett halmbalshus samt tillhörande värmeisoleringsberäkningar för väggar. Målet 
med studien är att redogöra byggsättet för ett halmbalshus i Sverige. För- och nackdelar ska 
föras fram. En mätning av halmbalshusets u-värde ska göras och jämföras med en teoretisk 
beräkning av samma hus. Eventuella skillnader i resultaten ska diskuteras.  

För att genomföra studien så har en litteraturundersökning använts som den primära metoden 
för insamling av information. Teoridelen lutar sig huvudsakligen mot avhandlingar och 
böcker i ämnet. Plattformar som DIVA och UniSearch har använts för att hitta avhandlingar. 
För att utvärdera värmeledningsförmågan för konstruktionen kommer två metoder användas 
och sedan jämföras. En teoretisk beräkning som baseras på beräkningsformler ur en bok som 
behandlar ämnet. Detta resultat ska jämföras med en mätning i fält med kompletterande 
beräkning med hjälp av värdena som mäts upp. Även denna beräkning grundar sig i samma 
bok.  

Resultatet gav att byggsättet har både för- och nackdelar. Den främsta egenskapen är att 
byggsättet är miljövänligt. Men anledningen till att halmbalshus inte byggs i Sverige är för att 
det tidsineffektivt p.g.a. två anledningar. Dessa anledningar är informationsbrist och 
tidskrävande moment. För att byggsättet ska bli mer populärt så krävs vidare utveckling för att 
minimera tidsåtgången eller att behovet av miljövänliga hus ökar så att fördelarna överväger 
nackdelarna.  

Värmeledningsförmågan har blivit utredd med två metoder som sedan jämförts med varandra.  
En teoretisk beräkning med hjälp av tidigare känt lambdavärde som gav oss U-värdet 0,14  �/兼2� och en praktisk mätning i fält som utfördes på ett halmbalshus som gav oss U-värdet 
0,09  �/兼2�. Efter analys av värdena anses den praktiska mätningen ha stor felmarginal då  
förutsättningarna och/eller utförandet resulterat i orimliga resultat. Man kan dock få en 
uppfattning av hur halm ter sig som isoleringsmaterial och detta ser mycket lovande ut. U-
värdet klarar med god marginal de krav som satts av boverket utsatt för en villa.  
  
  

  
   



2  
  

Abstract 
Today's society is characterized largely by the environmental problems we face. 
Greenhouse gases and energy use from the production of materials and products is one 
of the largest reasons for this study and a major challenge is to minimize these through 
innovation. Innovation is often associated with the construction of new, modern 
materials produced using the latest technology, but what if the answer can instead be if 
one chooses to look back? There are plenty of examples of houses that are still standing 
today which are over a hundred years old, Straw-bale construction is one such. The 
study is part of the training Bachelor in Civil Engineering at Linköping University, 
performed the last term and serves as a final part of the training. 

The purpose of the study is to provide a comprehensive view into what is involved in 
building a Straw-bale construction. You'll get an idea of the pros and cons of this type of 
building. It should also clarify the thermal calculations for the walls, in order to 
determine the building's thermal insulation capacity. The study will lead to an 
understanding of how to produce a Straw-bale construction and related calculations for 
thermal insulation walls. The goal of the study is to explain the construction method of a 
Straw-bale construction in Sweden. The pros and cons will be presented. A measuring of 
the strawbalehouse U-value will be made and compared with a theoretical calculation of 
the same house. Any differences in the results will be discussed. 

A literature survey has been used as the primary method of gathering information. The 
theory part is based mainly of these and books on the subject. Platforms such as DIVA 
and UniSearch and have been used frequently. To evaluate the thermal conductivity of 
the structure, two methods have been used. A theoretical calculation based on formulas 
of a book dealing with the subject. This result compares with a measurement in the field 
of complementary calculation using the values measured. Even this calculation is based 
on the same book. 

The result gave us that the construction method has both advantages and disadvantages. 
The main feature is that the building is environmentally friendly. But why the Straw-
bale construction is not built in Sweden on a large scale is because of the time 
inefficiency. As we know time is money and the will to build environmentally is not 
enough for people to start building more of these types of houses. 

The thermal conductivity has been investigated by two methods which are then 
compared with each other. 

A theoretical calculation using previously known lambda values  gave us the U-value 
0.14 � / 兼2� and a practical measure in the field carried out in a Straw-bale 
construction gave us the U-value 0.09 � / 兼2�. After analysis of the values considered 
the practical measurement have large margin of error when conditions and / or 
performance resulted in unreasonable results. However, one can get an idea of how the 
straw performs as insulation and this looks very promising. The U-value pass by a good 
margin the requirements set by Boverket.   
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Beteckningar   
  
た   Ångdiffussionskoefficient  �   Värmekonduktivitetvärde  

α   Faktor som korrigerar den totala isoleringsförmågan hos en sammansatt vägg av flera 
material baserat på den mängd av ett visst material väggen består utav, i detta fall 
andelen isoleringsmaterial  

β   Faktor som korrigerar den totala isoleringsförmågan hos en sammansatt vägg av flera 
material baserat på den mängd av ett visst material väggen består utav, i detta fall 
andelen träreglar  

R  Värmemotstånd  

C/C  Spridningsavstånd  

U   Värmegenomgångskoefficient  

q  Värmeflöde  

    

  



4  
  

Innehåll  
Sammanfattning ..................................................................................................................................1 

Abstract ...............................................................................................................................................2 

Förord .................................................................................................................................................6 

Tack till ................................................................................................................................................6 

1. Inledning..........................................................................................................................................7 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................................7 

1.2 Syfte och mål .............................................................................................................................7 

1.3 Frågeställningar .........................................................................................................................8 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................8 

1.5 Metod ........................................................................................................................................8 

2. Teoretisk bakgrund och förutsättningar ...........................................................................................9 

2.1 Historia ......................................................................................................................................9 

2.2 Halm som byggnadsmaterial ......................................................................................................9 

2.3 Halmbalen ............................................................................................................................... 10 

2.4 Lerputs..................................................................................................................................... 11 

2.5 Konstruktionsmetoder för användning av halmbalar ................................................................ 12 

2.5.1 Självbärande halmbalsvägg ............................................................................................... 12 

2.5.2 Icke självbärande halmbalsvägg ......................................................................................... 14 

2.5.3 Sammanfattning ................................................................................................................ 15 

2.6 Fukt ......................................................................................................................................... 16 

2.6.1 Diffusion ........................................................................................................................... 16 

2.6.2 Konvektion ........................................................................................................................ 17 

2.6.3 Kapillärsugning .................................................................................................................. 17 

2.6.4 Byggfukt ............................................................................................................................ 18 

2.7 Brand ....................................................................................................................................... 18 

3. Utförande ...................................................................................................................................... 20 

3.1 Byggsätt för halmbalshuset ...................................................................................................... 20 

3.2 För- och nackdelar med byggsättet .......................................................................................... 22 

3.2.1 Miljövänligt ....................................................................................................................... 22 

3.2.2 Materialkostnader ............................................................................................................. 22 

3.2.3 Stomverkslösning .............................................................................................................. 22 

3.2.4 Byggnadstekniska egenskaper ........................................................................................... 22 



5  
  

3.2.5 Mindre boyta .................................................................................................................... 23 

3.2.6 Tidsineffektivt ................................................................................................................... 23 

3.2.7 Information ....................................................................................................................... 23 

3.2.8 Försäkring ......................................................................................................................... 24 

3.3 Utredning av värmeledningsförmåga ........................................................................................... 25 

3.3.1 Beteckningar ......................................................................................................................... 25 

3.4 Förutsättningar ........................................................................................................................ 25 

3.5 λ-värdesmetoden ..................................................................................................................... 26 

3.6 U-värdesmetoden .................................................................................................................... 28 

3.7 Tillämpad U-värdesberäkning ................................................................................................... 29 

4. Resultat ......................................................................................................................................... 34 

4.1 Byggsätt ................................................................................................................................... 34 

4.2 Värmeledningsförmåga ............................................................................................................ 35 

5. Analys och diskussion .................................................................................................................... 35 

5.1 Byggsätt ................................................................................................................................... 35 

5.2 Värmeledningsförmåga ............................................................................................................ 36 

6. Slutsats .......................................................................................................................................... 37 

7. Rekommendationer ....................................................................................................................... 38 

7.1 Metodkritik .............................................................................................................................. 38 

7.2 Förslag till fortsatt utveckling ................................................................................................... 38 

8. Referenser ..................................................................................................................................... 39 

 

  

    
  



6  
  

Förord  
Denna rapport är vårt examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik vid 
Linköpings universitet i Norrköping. Arbetet har genomförts av Christoffer Löf och Oscar 

Söderman, under vårterminen 2016. Examensarbetet ger 16 poäng.  
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1. Inledning  
Dagens samhälle präglas till stor del av de miljöproblem vi står inför. Växthusgaser och 
energiåtgång som uppstår vid tillverkning av material och produkter är en av de största 
orsakerna till detta och en stor utmaning finns i att minimera dessa genom nytänkande. 
Nytänkande brukar ofta associeras med att bygga med nya, moderna material producerade 
med hjälp av den senaste tekniken, men tänk om svaret istället kan finnas om man väljer att 
titta bakåt? Det finns gott om exempel på hus som står kvar än idag som är över hundra år 
gamla. Halmbalshus är ett sådant.  

Arbetet är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Byggteknik på Linköpings  
Universitet, den utförs den sista terminen och fungerar som en avslutande del av utbildningen.   

1.1 Problemformulering  
När människan tog sina första steg på jorden så var de en primär ras. De jagade och samlade 
diverse bär och liknande för att livnära sig. I takt med att med att människans hjärna växte så 
växte också populationen. Man började leva tillsammans i större grupper och lärde sig att 
utnyttja jordens resurser såsom lantbruk som ledde till en markant populationstillväxt. En 
effektivisering av födoinsamling och kunskap om exploatering kring resurser bundna i 
marken ledde människan framåt. Den senaste markanta populationstillväxt skedde vid den 
industriella revolutionen då man tog exploatering av jordens resurser ett steg till. Detta ledde 
till att man kunde försörja en större befolkningsmängd. Idag så tömmer människan på icke 
förnybara resurser i en extrem takt. För en hållbar framtid så krävs det att energi som tas från 
jorden är mindre är vad jorden själv kan producera eller återinföras.  

En stor utmaning som byggbranschen står inför är att minska de miljömässiga fotavtrycken 
som uppstår från ansvarslös materialhantering samt materialval. Faktorer som prestation, pris 
och enkel användning har stått i fokus i flera decennier när det gäller materialval. Detta har 
lett till att miljömässiga faktorer har frånsetts. På grund av de negativa konsekvenser vissa 
material har på miljön i produktion, bruk eller avfall så skiftar byggbranschen i Sverige mot 
att aktivt välja material som har väldigt liten negativ påverkan. Detta beror på den 
miljömedvetenhet som har förts fram de senaste åren. Enligt Naturvårdsverket (2015) står 
bygg- och fastighetssektorn för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. Ett sätt att minska 
energiförbrukningen är leta efter alternativa metoder och material för byggnader.   

 
1.2 Syfte och mål  
Syftet med studien är att ge en övergripande bild in i vad som ingår i att bygga ett 
halmbalshus. Man ska få sig en uppfattning om för- och nackdelar för denna typ av byggnad. 
Den ska också klargöra för värmeisoleringsberäkningar för väggar, detta för att fastställa 
husets värmeisoleringsförmåga. Studien ska leda till en förståelse kring hur man kan 
producera ett halmbalshus samt tillhörande värmeisoleringsberäkningar för väggar.   

Målet med studien är att redogöra byggsättet för ett halmbalshus i Sverige. För- och nackdelar 
ska föras fram. En mätning av halmbalshusets u-värde ska göras och jämföras med en 
teoretisk beräkning av samma hus. Eventuella skillnader i resultaten ska diskuteras.  
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1.3 Frågeställningar  
 Hur ser byggsättet ut för halmbalshuset?  
 Vilka för- och nackdelar har byggsättet för halmhuset?  
 Blir det några skillnader i resultatet av en teoretisk u-värdeberäkning och en praktisk 

mätning på samma hus?  

1.4 Avgränsningar  
Då ämnet är väldigt brett så har vissa avgränsningar gjorts för att undvika en för extensiv 
rapport. Studien kommer behandla och jämföra de två i särklass vanligast förekommande 
byggnadssätten för halmbalshus. Hybrider och mindre vanligt förekommande sådana kommer 
inte tas upp. U-värdes beräkningar och mätningar kommer utföras på ett specifikt hus, alltså 
kommer detta inte kunna jämföras med andra u-värdemätningar, då dessa inte kan garanteras 
ha utförts på samma sätt. Dessa kommer göras på en vägg. Golv- och takisolering kommer 
inte behandlas. Ingen egen livscykelanalys kommer att göras. De miljöaspekter som nämns i 
rapporten grundar sig i litteraturundersökningen.    

1.5 Metod  
För studien så har litteratursökning använts som den primära metoden för insamling av 
information. Teoridelen lutar sig huvudsakligen mot avhandlingar och böcker i ämnet. 
Plattformar som DIVA och UniSearch har använts för att hitta avhandlingar. I teoridelen så 
kommer material som används till halmbalshus att utredas. Samtal har även hållits med en 
byggherre som under projekttidens gång har arbetat på byggnationen av ett halmbalshus.   

För att utvärdera isoleringsförmågan för väggen kommer två metoder nyttjas och jämföras. 
Den första baserar sig på teoretiska beräkningar enligt Sandin, 2005. Här används lambda- 
och U-värdesmetoden tillsammans med givna lambdavärden och skikttjocklekar i väggen för 
att beräkna väggens genomsnittliga U-värde. 
Den andra metoden som utförs består av en praktisk mätning på huset i fråga. Mätningen 
grundar sig i antagandet att värmeflödet genom väggen är konstant. Detta tillsammans med att 
en cellplastskiva med givet lambda fästes på utsida vägg. Termometrar placeras ut på insida 
vägg, utsida vägg samt i skiktgränsen mellan vägg och cellplast, temperaturerna noteras 
därefter och beräkning utförs enligt Sandin, 2005. Därigenom löses väggens okända U-värde 
ut genom ekvationberäkning. 
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2. Teoretisk bakgrund och förutsättningar  
 
2.1 Historia  
För ungefär 6000 år sedan skedde stora rubbningar i ekosystemet som gjorde att det gamla 
jägar- och samlarsamhället inte längre var hållbart i matförskaffningssyften. Man började 
förstå det opraktiska i att gå till maten när man istället kunde odla på den egna bosättningen. 
Med denna fredliga samhällsrevolution började vad vi idag kallar jordbrukssamhället.  
En stor skillnad som blev utav detta var att man blev mer bofasta än man tidigare varit och 
kunde med tiden börja lägga mer tid och energi på att bygga bättre bostäder.   
  
Fram till denna dag brukas jorden för att framställa majoriteten av den mat vi äter. Metoder 
har förändrats och effektiviserats, men grundprincipen är den samma och med en stadig 
befolkningsökning kommer jordbrukets betydelse inte minska i den närmsta framtiden. 
Samtidigt har även våra krav på hus och bostäder ökat lavinartat främst under de senaste 200 
åren med nya konstruktionstekniker och byggnadsmaterial.  
  
Runt början av 1800-talet började man i USA, närmare bestämt Nebraska, att kombinera 
jordbruket med husbyggandet. Nebraska är till stor del ett kargt landskap där de boende 
troligtvis i brist på andra lämpliga byggnadsmaterial började använda halm som 
byggnadsmaterial genom att stapla handpressade halmbalar ovanpå varandra för att på så vis 
bygga väggar. Byggnadssättet har i efterhand fått namnet ”the Nebraska style house”. Många 
hus byggdes enligt denna princip och ett stort antal från början av århundradet står kvar än 
idag och är fortfarande i relativt gott skick(Minke, 2005). I början av 1900-talet började 
tekniken få spridning till andra delar av världen. När konstruktionen började användas i 
Sverige första gången är omdiskuterat. En del påstår att de första husen byggdes på 60-talet 
medan andra menar att det inte skedde förrän på 90-talet. Vad som dock kan konstateras med 
säkerhet är att populariteten har ökat stadigt sedan mitten på 90-talet och idag(2016) pågår en 
mängd projekt i Sverige.  
  

2.2 Halm som byggnadsmaterial  
Vad är halm? Halm kommer från odlingen och räknas som en biprodukt av diverse 
spannmålsväxter såsom vete, korn eller havre och så vidare. Efter att fröna har avlägsnats från 
växten så återstår den torkade stammen som vi kallar halm. Halm ska inte blandas ihop med 
hö, som består av torkat gräs och används enbart som djurfoder.   
 
Som material hör halmen till kategorin flödesresurser och är förnyelsebar och organisk. 
Mängden halm som produceras i Sverige per år är svårt att finna några siffror på, eftersom 
man inte håller räkning på biprodukter, men uppskattas till ca 6 miljoner ton varav den största 
delen används för att återföra näringsämnen till jorden som använts för odlandet av denna 
genom så kallad nedplöjning. Denna process av nedbrytning av materialet konsumerar en stor 
del kväve då det är relativt svårnedbrytbart, en del av detta kväve återför många bönder till 
jorden genom gödsling med konstgödsel, som i sin tur medför en del välkända miljöproblem 
som konsekvens. Vidare används ca 100 000 ton av halmen för uppvärmning genom 
förbränning på värmeverk. Resterande nyttjas som strölägg för stall och grovfoder för djur. 
Många anser att det vore en betydligt effektivare användning av detta väl isolerande material 
att nyttja det som till exempelvis väggisolering i 100 år och först efter detta låta det återgå till 
jorden.  
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2.3 Halmbalen           
Balarna bör vara så kompakta som möjligt och balpressen ställas in på högsta möjliga 
kompression. Detta till stor del för att öka motståndskraften mot eventuell brand. Generellt 
hamnar vikten för en bal på cirka 16-30 kg. Formen på balen är inte jätteviktig men för att de 
ska vara lätthanterliga och lätt kunna staplas stabilt rekommenderas att den är ungefär dubbelt 
så lång som de är breda. Måtten på dessa skiljer sig från balpress till balpress men hamnar 
oftast mellan 450 mm bredd och 350 mm höjd. Då standardisering i jordbruksbranschen är 
förekommande finns det dock i Sverige ett antal mer vanligt förekommande varianter. Figur 1 
visar en halmbal med en vanligt förekommande dimension (Sandvej, 2001, s. 21).   
  

    

  

  
Figur 1 Typisk halmbalsdimension  

  

Även storbalspressar som producerar betydligt större dimensioner av balar finns. Dessa kan 
potentiellt användas till byggnader i större storleksordning. För att byggandet ska gå så 
smärtfritt och smidigt som möjligt finns ett antal tumregler som bör användas vid val av bal 
för byggnadssyften.  

• Den ska vara torr och inte lukta unket (maximal fuktkvot är 20 % men bör vara lägre) 
 Balarna ska vara regelbundna i formen och inte skilja sig åt avsevärt.  

• All säd från växten bör vara noggrant borttaget, då detta kan dra åt sig skadedjur  
• Lagrad en säsong, då halm har ett naturligt vaxlager som putsen kan ha svår att fästa 

vid, som försvinner med tiden.  
  
Sättet man staplar balarna på påverkar i hög grad även värmeisoleringsförmågan för den 
färdiga väggen. Man kan välja att stapla så att halmstråna ligger vinkelrätt mot väggens 
riktning eller parallellt med denne. Det förstnämnda resulterar i att stråna, som i princip ser ut 
som ett sugrör, underlättar för värmen att röra sig genom väggen då små, små tunnlar uppstår 
genom väggen och ger oss そ=0,06 W/mK (Minke, 2005) Detta sätt måste användas om man 
bygger enligt principen självbärande halmbalsvägg som beskrivs i avsnitt 2.5.1 eftersom 
balarnas tryckhållfasthet blir betydligt högre genom denna metod. Det sistnämnda sättet att 
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stapla innebär att fler luftlager uppstår i väggen vilket ger ett ungefärligt そ=0,045 W/mK 
(Minke, 2005). Skillnaden är alltså markant.  

    
2.4 Lerputs  
Lera har används av människan för husbygge i flera millenium. Arkeologer har hittat 
lerputsade väggar så gamla som 8000 år enligt Nina Sederholm (2012). Så man kan gott säga 
att lerputsen är ett beprövat material. I norden har lera använts oftast som ytbeklädnad men 
det finns fall där den har använts som ett bärande material. Tack vare att lera är tillgängligt för 
många olika världsdelar har metoder som skiljer sig utvecklats p.g.a. olika typer av klimat i 
dessa delar. I norden så har den vanligaste metoden varit att applicera lerputs på timmerhus 
invändigt. Med en yxa så gjorde man hack i timmerstockarna för att lerputsen skulle fästa 
bättre. På senare tid så har man i Sverige lutat ifrån lerputsen trots dess bra egenskaper, 
framför allt i badrum.   

En ren lerputs lämpar sig inte utvändigt då den lätt slits ner av väder och vind, detta leder till 
att en omputsning måste göras regelbundet. Det man kan göra då är att man blandar en 
kalkputs med leran, på så sätt så blir putsblandningen lämpad för utomhusbruk. En annan 
metod är att man mot först applicerarar ett lager med lerputs för att sedan lägga en kalkputs på 
leran. Detta gör man för att lerputs kan följa underlagets rörelser till skillnad från en kalkputs 
som lätt spricker. Lerputslagret görs till ytan grovt så kalkputsen lättare kan fästa.   

Det är invändigt som lerputsen frodas. En invändig lerputs bidrar med ett vindtätt hus 
samtidigt som det är brandhämmande. Den lämpar sig utmärkt att ha på organiska material 
som virke och halm för att den konserverar material som ligger under. Det innebär att den 
torkade leran håller det organiska materialet färskt och på så vis förhindrar mögel.  
Anledningen till detta är lerputsens låga fuktkvot som ligger på 3-5 procent enligt Eklund och 
Riesterer (1999) som gör att lerputsen har en god konserveringsförmåga men också en hög 
sorbtionsförmåga. Sorbtionsförmåga innebär ett materials förmåga att binda fukt i sina porer. 
En god magasineringsförmåga av väta är fördelaktigt i tider då fuktproduktionen är hög som i 
t.ex. badrum. Materialet tar upp producerad väta och lagrar det tills ånghalten är lägre i 
kringliggande luft, då släpper materialet tillbaka vätan i luften. Ur ekonomiskt och 
miljöperspektiv så är detta mycket fördelaktigt då man kan minska ventilationen som krävs 
för att bibehålla godtyckliga förhållanden för luften i huset. Lerputsen har också en god 
värmelagringsförmåga p.g.a. dess höga densitet (ca 1700kg/m³) som bidrar till en bra 
energihushållning och en minskning av temperatursvängningar.  

För att lerputs ska lämpa sig för applicering på halmbalar så krävs det att lerputsen är armerad. 
Då halmbalar har en stor rörelse så kommer lerputsen att spricka om den inte är armerad. 
Lerputsen armeras genom att blanda i t.ex. sågspån, hår, halm och rötter. En annan fördel med 
en lerputs på ett halmbalshus är att den motverkar brandrisken.   

Lerputs går också att återanvända vid t.ex. en renovering. Då man bara behöver tillsätta vatten 
så att leran går att jobba med och applicerbar på nytt.  

Figur 2 visar en lerputs med armering av halmstrå som appliceras på en vägg med ett rutnät av 
hampa.  
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Figur 2 Halmstråarmerad lerputs applicerad på en vägg förstärk av ett hampnät  

  
2.5 Konstruktionsmetoder för användning av halmbalar  
Det finns i stora drag två sätt att bygga ett halmbalshus, bärande- och icke-bärande 
konstruktion.  
  
2.5.1 Självbärande halmbalsvägg  
Den första metoden man använde sig av för att bygga med halmbalar innebar att dessa 
staplades ovanpå varandra för att skapa väggar som bar upp taket och alla laster. Likt alla 
andra byggnadssätt behövs en stabil grund varpå man staplar halmbalarna omlott på varandra, 
precis som i en tegelvägg, med halmstråna riktade i linje med väggen. Fönster och dörrkarmar 
sätts fast i grunden innan balarna börjar staplas. Det mest akuta problem man måste ta hänsyn 
till i den här konstruktionen är den kompression som uppstår när väggarna utsätts för 
ovanpåliggande krafter såsom egentyngd från balarna själva och laser från taket. Det finns 
olika sätt att hantera detta, nedan behandlas de två i särklass vanligaste sätten.  
Figur 2 visar en typisk lösning på en självbärande halmbalsvägg (Swantzel 1994, s67)  
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 Figur 
3 Självbärande halmbalshus  

  
När väggen är färdigstaplad spikas ett hammarband ihop som läggs ovanpå väggen.  
Spännband eller vajrar spänner därefter ner balarna med något större kraft än vad som uppstår 
från de beräknade taklasterna så att ytterligare krympning inte ska ske. Hammarbanden bidrar 
även till att väggen förstyvas, främst i längdled och distribuerar kraften från taket mer jämnt 
över väggarna. Här får man också möjlighet att spänna punkter olika mycket om så behövs för 
att väggen ska hålla en jämn höjdnivå, något som annars vore utmanande då krympningar ter 
sig annorlunda runt t.ex. ett fönster där mängden material är betydligt mindre.  
  
Ett viktigt moment för hållfastheten är den så kallade stavningen av väggen. Detta innebär att 
stavar av trä eller stål, ofta bestående av armeringsjärn, förs igenom balarnas lager. Detta 
skapar en stadga i väggen under tiden som väggen håller på att byggas, då väggen kan vara 
väldigt instabil. Men den bidrar även till att den horisontella styvheten är hög under 
bruksperioden. Figur 4 visar stavning av halmbalsvägg (Swantzel 1994, s56).  
  

  
Figur 4 Halmbalsstavning  
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Ett flertal kortare stänger måste användas för att ge utrymme för den krympning som uppstår 
som nämnts ovan. En genomgående stav skulle utsättas för hela den kraft som utgörs av taket 
och med största sannolikhet gå av eller deformeras kraftigt.   
  
Den största nackdelen med detta byggnadssätt är att man vid flervåningshus blir tvungen att 
bygga väggarna väldigt tjocka. De försök som gjorts indikerar att det är olämpligt att 
överstiga proportionerna 5:1 mellan vägghöjd och väggens tjocklek (minke, 2005) p.g.a. 
halmens relativt låga hållfasthet.  
  

2.5.2 Icke självbärande halmbalsvägg  
På senare år har en mer modern tappning av halmbalsväggen uppkommit. Denna går ut på att 
ett regelverk byggs, på liknande sätt som ”konventionellt” byggande med trästomme. 
Reglarna står för den bärande delen av konstruktionen och tar upp de vertikala krafter som 
uppstår från snö- och taklast. Diagonala band spänns sedan upp vars syfte är att motverka 
horisontella krafter som uppkommer via t.ex. vind. Diskussion kring hur dessa egentligen 
behövs på ett hus i enfamiljsstorlek. Då putsskikten kommer upp på väggarna menar vissa att 
den skivverkan som uppstår, gott och väl räcker för att ta upp de krafter som uppstår. 
Svårigheten med detta är att leran som används till putsning kan skilja sig åt från fall till fall 
och är svår att räkna hållfastheten på. För att kunna garantera att de konstruktionen klarar av 
påfrestningarna används snedsträvorna som nämndes ovan då dessa är betydligt lättare att 
beräkna. Halmbalarna staplas därefter på varandra upp till taknivå utanför regelväggen. 
Balarna tar här alltså bara upp krafterna från sin egenvikt och den puts man väljer att belägga 
väggen med. Detta är positivt främst på grund av två anledningar:  

 

Konstruktionen blir stabil och kan byggas i större utföranden. Man begränsas inte till halmens 
relativt låga tryckhållfasthet som i den självbärande konstruktionen.  

Halmen komprimeras betydligt mindre än i den självbärande konstruktionen vilket ger ett 
luftigare isoleringsmaterial och bör påverka de värmeisolerande egenskaperna i positiv 
bemärkelse.  

  

Figur 5 (Minke, 2005) visar en typisk lösning på en icke självbärande halmbalsvägg.  
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Figur 5 Icke självbärande halmbasvägg  

  

2.5.3 Sammanfattning  
Självbärande och icke självbärande är de två vanligaste metoderna att bygga med hjälp av 
halmbalar. Det har genom åren gjorts försök med hybrider av dessa sorter och helt nya 
metoder. Dessa har dock haft begränsad framgång än så länge och de två ovanstående är de 
klart dominerande sätten att bygga på. I England, där man försökt sig på att bygga på det här 
sättet under en längre tid än i Sverige, har man även hunnit stöta på en del problem tidigare, 
som vi här och nu kan dra nytta av för att förbättra nya byggnationer. De vanligaste 
problemen man stött på är:  
  

• Vatten som skvätt upp under regn och blött ner fasaden.  
• Vinddrivet sidoregn som blöter ner fasaden.  
• Långa perioder med hög luftfuktighet gör det svårt för fukten som buffertlagras i 

materialen att avges som det bör.  
  

De första två punkterna är egentligen inget unikt för halmbalshus, men då materialens 
organiska natur gör dem mer känsliga för kontakt med direkt fukt. Dessa löser man relativt 
smidigt genom att ha en något högre sockel och längre taksprång än vid konventionellt 
byggande. Det gamla snickarordspråket ”med en bra hatt och ett par ordentliga stövlar klarar 
man sig långt” genomsyrar verkligen halmbalshusbyggandet. Problematiken med luftfuktighet 
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har man löst genom att använda sig att ytskikt som andas mycket. Mer om detta tas upp i 
avsnitten som behandlar fukt samt puts.  

  

2.6 Fukt  
Ett av de största problemen för husbyggande av alla typer är fuktangrepp av olika slag. 
Halmbalshus faller också under denna kategori då halmen är väldigt känsligt mot fukt. Halm, 
precis som virke, är ett organiskt material. Detta innebär att vid exponering av fukt så kommer 
halmet att skadas av röta. Fukthalten för risk för röta måste ligga på 18-20 procent (Nilsson 
och Bernesson 2009, s30). Tjockleken för halmbalshus är oftast större än konventionella hus, 
så när fukt väl har satt sig i en halmbalshusvägg så är det svårt för fukten att torka. För ett 
halmbalshus är det då viktigt att ha en bra utförd metod för att förhindra detta.   

Fuktproblem som förekommer i halmbalshus är inte unika på något sätt. Samma problematik 
hittar man ofta i konventionella hustyper.  

2.6.1 Diffusion  
Moder jord strävar alltid åt jämvikt och detta gäller även för ånghalter. Diffusion innebär att 
ånghalten t.ex. inne i ett hus strävar att ha samma ånghalt som luften på utsidan. Detta leder 
till en fuktvandring genom väggen som kan ske åt båda håll då högre ånghalt söker sig till en 
lägre. Generellt sett så är oftast ånghalten inomhus högre än den utomhus. Hastigheten på 
vandringen beror på väggens totala ångtäthet. Det som händer när ångan vandrar genom 
väggen är att ångan kyls. När ångan kyls så kan den nå den temperatur där mättnadsånghalten 
nås. Då fälls vatten ut och detta kan leda till fukt- och mögelangrepp. Detta fenomen sker 
oavsett om byggnaden är lufttät då vandringen sker igenom materialet. En metod för att 
bekämpa detta är att minska vandringen genom god ventilation. Ventilationens jobb är att föra 
bort luft med hög ånghalt och ersätta den med luft med låg ånghalt. På detta vis minskas 
mängden ånga som vill vandra genom väggen. Man ska också vara medveten om det 
fukttillskott som uppstår vid dagligt bruk. Fukttillskott menas med fukt som tillsätts av t.ex. 
människor, dusch, matlagning och tvätt etc. Enkla metoder som att öppna ett fönster när man 
duschar eller diskar kan tillämpas för att minska fukttillskottet. Man kan också helt spärra av 
fuktvandringen med hjälp av en ångspärr. Vanligtvis idag så används en ångspärr av polyeten. 
Ångspärren förhindrar nästan all diffusion från att vandra genom väggen. Kravet på 
ventilationen ökar när man har en ångspärr då ventilation är det enda sättet för fukten att ta sig 
ut. Vid för högt fukttillskott och för låg ventilation sker kondens. Detta medför ett problem i 
Sverige då hög ventilation inte alltid är lämpligt då det blir väldigt kallt på vinterhalvåret. 
Dock finns det ventilationslösningar idag som gör det möjligt.   

Nedan visas ett diagram med exempel på några vanliga typer av väggbeklädnad med 
respektive た-värde (Minke, G. 2005).  
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2.6.2 Konvektion  
Vattenånga kan också ta sig in/ut i en byggnad via något som kallas konvektion. Konvektion 
menas med att vattenånga förs vidare med luftflödet som uppstår om byggnaden inte är tät. Åt 
vilket håll luften transporteras beror på om huset har ett undertryck eller ett övertryck. Vid 
undertryck så vill luft in i byggnaden och vid övertryck så vill den ut. Detta medför problem 
om det i en byggnad råder ett högtryck av varmluft som vandrar genom en otät vägg. Då kyls 
luften ner och ånganhalten kan då vara större än mättnadsånghalten vilket leder till att 
kondens uppstår. Vid produktionens senare skeden brukar man ibland kontrollera husets täthet 
genom att utföra en provtryckning av huset för att avgöra om huset uppfyller de krav som 
ställts. Det man gör under en provtryckning är att man skapar ett undertryck i huset och sedan 
mäter man den inströmning av luft som sker.   

  
2.6.3 Kapillärsugning  
Kapillärsugning menas att vatten i flytande form transporteras genom att ytspänningen 
attraheras mot porväggarna i materialen. Vissa material har större attraktionskraft än andra  
p.g.a. prostrukturen. Detta demonstreras när man t.ex. doppar ner en träbit i vatten. Det finns 
vissa material som inte har en attraktionskraft alls, dessa material kallas för kapillärbrytande 
material. I byggnadssammanhang så blir det här fenomenet problematiskt t.ex. när en 
betongplatta ligger på en mark som inte är dränera. Betongplattan suger då upp vattnet och det 
kan föras vidare upp i byggnaden. Man kan förhindra detta genom att använda ett 
kapillärbrytande skikt som förhindrar vatten från att ta sig till betongen. För ett 
kapillärbrytande skikt så används ofta singel, makadam eller isoleringsskivor.  Vid slagregn 
så kan förutsättningar skapas så att det blir ett kapillärsug inåt i väggen. När fukthalten sedan 
sjunker så försvinner kapillärsugningen och omfördelning eller uttorkande av vattnet måste då 
ske via diffusion enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2016).   
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2.6.4 Byggfukt  
De tre ovannämnda problemen verkar primärt under brukandet av en byggnad, men det finns 
också moment under produktionsfasen som kan leda till en fuktskadad byggnad. Byggfukt 
uppstår då fukt som finns i materialen, som byggnaden består av, inte får torka ut. Ett exempel 
är en betongplatta som har utsatts för regn måste få en chans att torka innan ytskikt monteras. 
Ibland är inte detta möjligt då mycket vatten kan byggas in i voter och i förtjockningar. Iså 
fall måste man genom aktiv ventilation eller naturligt låta plattan torka. Betong och lättbetong 
är exempel på material som innehåller mycket fukt som behöver lång tid att torka ut. Detta går 
inte att undvika då den stora vattenhalten krävs för att betongen ska få de byggtekniska 
egenskaperna som krävs. Något som man kan undvika är material som t.ex. virke som blir 
utsatt för nederbörd under lagring på arbetsplatsen. Att använda skydd som presenningar över 
material är en förutsättning för att undvika byggfukt. Något som är viktigt med halmbalshus 
är att kontrollera så att halmbalarna är tillräckligt torra när man börjar bygga med dem, 
optimalt ska fukthalten vara under 15 procent. Detta är viktigt då halmbalshusväggar är 
relativt tjocka, om fukt samlas i mitten av en halmbal så tar det flera veckor innan det torkar. 
Man lägger också ut en syll under halmbalarna så att de inte har direkt kontakt mot 
betongplattan. Då plattan kan utge fukt så förhindrar syllen att fukten vandrar upp i 
halmbalarna.   

  

2.7 Brand  
Att halmbalshus skulle vara en enorm brandrisk är en vanlig, men felaktig, uppfattning. 
Denna uppfattning beror delvis på historier kring spontana självantändningar i hö och halm 
som leder till att ladugårdar tar brandskador eller brinner ned helt. De halm- och höbalar som 
kan självantändas beror på att de har skördats för tidigt, då de har en hög fukthalt i sig. Detta 
leder till att höet eller halmet börjar ruttna. En sidoeffekt av detta är att temperaturen stiger 
inom halm- eller höbalen p.g.a. kemiska reaktioner. Temperaturen kan nå så högt som 80-90 
grader Celsius inom balarna (Brandforsk, 2000). Under torra kringliggande luftförhållanden 
så kan hö- eller halmbalen självantändas av att bara ligga kvar eller om man ruskar om dem så 
luft tränger in i kärnan. Men halmbalar som används till husbygge är från växter som redan är 
döda när de skördas och har därmed en låg fukthalt. Detta leder till att halmbalen inte blir 
angripen av röta och då sker ingen temperaturökning inom balen. Halmbalarna är utöver det 
också väldigt hårt packade så att det mesta syret pressas ut. Utan syre kan eld inte finnas. 
Samma princip går att hitta om man t.ex. försöker tända eld på en telefonbok. Sidorna är hårt 
ihoppressade så att elden inte får något syre. Samma princip kan tillämpas i halmbalarna.  

2006 utförde företaget Intertek semko ett omfattande brandmotståndstest på en icke 
självbärande halmbalsvägg komplett med puts. Resultatet av detta visualiseras i figur 7. 
Väggen placerades mot en ugn med öppna lågor som klättrade längs väggens ena sida. Efter 
två timmar av detta test höll sig väggen fortfarande inom ramarna för vad som anses vara 
godkänt brandskydd enligt amerikansk standard (ASTM Method E 119-05a Fire Tests of 
Building Construction and Materials). Gröna linjer representerar genomsnittliga och maximalt 
godkända (punktstreckad) genomsnittstemperaturer över hela ytan. Röda linjer visualiserar 
strikta maxtemperaturer.  
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Figur 7 Diagram av resultat från ett ASTM Method E119-05a fire tests of building construction and materials  
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3. Utförande  
Halmbalshuset som vi undersökt och gjort mätningar på befinner sig på ett lantbruksområde i 
Östergötland. Det byggs av två personer och projektet har pågått i ca tre år. 82m² boyta är 
fördelad på 1 3/4 plan. Figur 8 visar ett foto på projektet.  

  
Figur 8 Huset projektet utförs på  

  
3.1 Byggsätt för halmbalshuset  
Halmbalshuset använder sig av en icke självbärande vägg som beskrivet i kapitel 2.5.2. 
Stommen består av en lättregelstomme från Masonite Light Beams. Detta innebär att reglarna 
är utformade som en I-stålpelare. Fördelen med formen på reglarna är att man kan lättare få 
halmbalarna på plats och få dem att sitta bättre. Figur 9 visar hur regelverket är utformat.   

 
Figur  9   regelverk   
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Balarna som används i väggen är 350mm tjocka och dom är utformade och placerade så att 
stråna går vertikalt upp längs väggen. På detta vis optimeras isoleringsförmågan som nämnt i 
kapitel 2.3. På utsidan av halmbalarna används en kalkputs ovanpå en lerputs för att ge 
väggen ett bra motstånd från väder och vind. På insidan av väggarna används en lerputs som 
också fungerar som brandskydd och tätning. Ett lergolv används på undervåningen.  
Mellanbjälklaget ljudisoleras med cellulosaisolering i skivor och undertaket består av träpanel 
medan ett massivt trägolv används på ovanvåningen. Som isolering i taket används 400mm 
insprutad cellulosaisolering. Varför man inte valde att fortsätta med halmbalsisolering i taket 
beror på de komplikationer som uppstår med att placera ut halmbalar i ett lutande tak.  
Innertaket består av träpanel och yttertaket är tätas med Tyveduk samt kläs med lertegel.   

Figur 10 visar en sektionsritning.  

  

  
Figur 10 sektionsritning  

  

Som demonstreras i figur X så består grunden av en platta på mark. Golvet består av ett 
ytskikt av lera följt av 500mm skumglasgrus som står på ett dräneringsskikt. Stommen står på 
lecablock förutom de reglar som bär upp mellanbjälklaget som förs ner på en armerad 
betongplatta.   
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3.2 För- och nackdelar med byggsättet  
Nedan redovisas för- och nackdelar som vi baserar från våra egna uppfattningar som grundar 
sig i den litteratur vi tagit till oss och samtal med ägarna till halmbalshuset.    
  

3.2.1 Miljövänligt  
Halmbalshuset är väldigt miljövänlig. Materialen som primärt används är lera, virke och halm. 
Dessa tre material är förnybara vilket är positivt ur miljöperspektiv. De är också 
producerade/framkommande i Sverige vilket leder till att transportsträckorna minskar vilket i 
sin tur leder till mindre utsläpp. Som tidigare nämnt så har lera och halm en nästan obefintlig 
förädlingsprocess d.v.s. att de inte behandlas på något sätt för att kunna användas inom 
husbyggande. Det som är bra med en kort förädlingsprocess är att väldigt lite energi går åt att 
producera den färdiga produkten som sedan används. Många av de material som används i 
konventionellt byggande har en lång förädlingsprocess där processerna ofta inte är så väldigt 
miljövänliga. Halmbalshus som är utförda på ett korrekt sätt är också väldigt åldersbeständigt, 
vilket innebär att huset kommer att fungera och stå kvar lika länge som ett konventionellt hus, 
om inte längre. Som tidigare nämnt har man upptäckt att detta byggnadssätt har använts flitigt 
genom människans tid på jorden och är ett beprövat beständigt byggsätt (Minke G, 2005).  

  

3.2.2 Materialkostnader  
En fördel med halmbalshuset är att många material som används är billiga jämfört med 
material man använder i konventionella byggnadssätt. I halmbalshuset som vi undersökte så 
fick ägarna till huset leran gratis, de behövde bara betala frakt. Leran i sin tur användes till 
ytskikt samt innerskikt och till golv. Halmbalar går också att få tag i till ett väldigt billigt pris 
om man jämför med t.ex. mineralull. I detta fall så var halmbalarna 40 procent billigare än om 
de hade använt mineralull (170mm). Dessa värden och antaganden baserar sig på information 
från ägarna till det undersökta halmbalshuset och kan då bara fungera som en riktlinje om vad 
man kan förvänta sig i dagsläget vad gäller kostnader.   

  

3.2.3 Stomverkslösning  
Då konstruktionen använder sig av en icke självbärande metod, som förklaras i kapitel 2.5.2, 
så ger det förutsättning för halmbalen att prestera mest optimalt med hänsyn till 
isoleringsförmåga. Halmbalarna är också utformade och placerade på det sätt som visats sig 
vara mest gynnsam.   

Utformningen på lättregelstommen av Masonite Light Beams gör att placering av halmbalarna 
förenklas men det ger en till fördel. Utformningen av reglarna gör att köldbryggor som 
uppstår minskas markant. Då mängd halm per meter vägg ökar förbättras isoleringsförmågan.  

  

3.2.4 Byggnadstekniska egenskaper  
För den oinvigde så kan material som används i halmbalshus verka vara konstiga och 
gammalmodiga, men ett halmbalshus presterar likvärdigt mot ett konventionellt byggsätt. Då 
prestandan hänger med dagens krav och regler som ställs så krävs ingen extra uppvärmning 
inom huset. Ett halmbalshus har också en större massa än konventionella hus då väggarna blir 
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tjockare. Det leder till en jämnare energiförbrukning då huset lagrar värme vilket leder till att 
temperaturen inne i huset inte svänger upp och ner och/eller att energi som går till att värma 
upp huset inte svänger.   
  

3.2.5 Mindre boyta  
Då prestandan för halmbalar jämfört med t.ex. mineralull är sämre så måste man kompensera 
genom att göra väggarna tjockare för att få samma prestanda. Tjocka väggar medför både för 
och nackdelar. Fördelen är den temperaturlagring som sker. Nackdelen är att p.g.a. tjockare 
väggar så förlorar man boyta. Detta är ett problem i tätbebyggda orter där man bygger tätt och 
vill ha ut så stor boyta som möjligt. Problemet nullifieras något om man bygger i glesbygden 
där tomter har längre avstånd mellan varandra och storlek på hus är mer fritt.  

  

3.2.6 Tidsineffektivt   
Att bygga ett halmbalshus tar generellt sätt längre tid än ett konventionellt hus. Detta beror på 
ett antal faktorer. En faktor är att detta byggsätt är ovanligt för tiden vilket leder till att inga 
klara rutiner och tillvägagångsätt finns för de olika momenten finns. Till skillnad från de 
byggsätt man använt sig av de senaste åren finns mycket information och klara instruktioner 
om hur man skall gå till väga. Dessutom har mycket av den kunskap som fanns kring metoder 
för halmbalshus har gått förlorade under årens gång. Sedan är det tidskrävande att blanda och 
applicera lerputsen. Dels för att leran ska ha en viss temperatur så att den enkelt kan 
appliceras på väggen och fästa vid. Den ska också vara adekvat armerad vilket kan vara ett 
problem då information kring hur mycket av t.ex. halmstrå eller hästhår etc. är optimalt.   

  

3.2.7 Information  
Som tidigare nämnt så finns det inte så mycket lättillgänglig information kring halmbalshus. 
Detta kan vara en hindrande faktor för privatpersoner som ska ge sig på i detta byggsätt. Till 
skillnad från konventionella byggsätt där det finns ett flertal program som enkelt räknar ut 
tjocklek på isolering etc. samt visar tydligt med bilder hur saker och ting ska utföras t.ex. 
träguiden och Paroc etc. Denna förmån finns inte inom halmbalshusbyggande, utan där är 
information svårare att få tag i och svårare att tolka. Om både byggföretag samt boverket med 
sina regelverk uppdaterar sig och blir mer insatta i halmbalshus skulle mycket för 
privatpersoner förenklas. I dag finns inga tecken på att utveckling styrs mot 
halmbalshusutveckling utan andra miljövänliga bygglösningar används.  

Nedan visas en bild från träguiden, bilden visar ett exempel på byggsätt för en anslutning 
mellan bärande yttervägg och mellanbjälklag för ett konventionellt trästommeshus. Dessa 
typer av hjälpmedel finns tillgängligt för konventionella byggsätt.   
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Figur 11 http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/vaggar/  

  

3.2.8 Försäkring  
Om man vill undvika att använda en ångspärr i ett våtrum för att i stället använda en lerputs 
vars egenskaper lämpar sig åt våtrumsytskiktanvändning som tidigare nämnt så kan man stöta 
på problem om man vill skaffa en försäkring. Då försäkringsbolagen vill ha intyg på att 
våtrummet är utfört på ett fackmannamässigt sätt så kan det uppstå problem med att bevisa att 
den nämnda lösningen fungerar och är acceptabel (GVK, 2016). Det skulle underlätta om 
boverket uppdaterar och implementerar sina krav för våtrum med lerputs så att en enklare 
process att bygga våtrum med lera uppstår.  
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3.3 Utredning av värmeledningsförmåga  
  

3.3.1 Beteckningar  �  �⁄兼 ∗ �  Lambdavärdet, även kallat värmeisoleringsförmåga eller 
vämekonduktivitet är ett mått på hur välisolerande materialet är per 
meter tjocklek.  
Lägre värde=bättre isoleringsförmåga  糠    Faktor som korrigerar den totala isoleringsförmågan hos en 
sammansatt vägg av flera material baserat på den mängd av ett visst 
material väggen består utav, i detta fall andelen isoleringsmaterial  紅    Faktor som korrigerar den totala isoleringsförmågan hos en 
sammansatt vägg av flera material baserat på den mängd av ett visst 
material väggen består utav, i detta fall andelen träreglar  �  兼2�/�  Värmemotståndet i ett material med given tjocklek anges med ett 
värde R. Detta fås fram genom att dividera tjockleken på materialet 
med materialets � − �ä堅穴結  

  

3.4 Förutsättningar  
Följande teoretiska beräkning för värmekonduktivitet görs i enlighet med metod beskriven i 
kursboken praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010)  

Lambdavärdet för en halmbal är svårbestämt, då materialet inte är homogent. Som beskrivits 
innan buntas halmstråna ihop med snören och man kan sedan välja att placera balen på två 
olika sätt. Antingen lägger man balen med stråna liggande horisontellt eller vertikalt vilket i 
sin tur påverkar värmeledningsförmågan. Vid den självbärande konstruktionen läggs stråna 
med fördel horisontellt för att stabiliteten ökar. Detta kan Jämförbaras med att stapla ved med 
vedträna liggandes eller ståendes, vilket inte är svårt att förstå att det blir betydligt lättare om 
de ligger ner. Om man bygger enligt den icke självbärande principen är man mer fri att välja 
baserat på till exempel vilket man anser vara smidigast att putsa på.  

  

  

    
 

 

 

 

  

10 mm kalkputs       � = 0,87  

40 mm lerputs       � = 0,8  

350 mm halm        � = 0,06  

350 mm granregel, 4,7 cm bred c/c 750     � = 0,14  

30 mm lerputs       � = 0,8  
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När man utför handberäkningar av värmeisolering kan man utnyttja två metoder: λ-

värdesmetoden och U-värdesmetoden. Båda dessa innebär felmarginaler där den förstnämnda 
ger ett för högt värde och den sistnämnda ger oss ett för lågt. För att få ett rättvist resultat 
måste dessa kombineras så att vi finner ett mellanting som är mer korrekt.  

  

3.5 λ-värdesmetoden  λ-värdesmetoden förutsätter att materialen har ”oändlig” värmekonduktivitet i tvärled och 
vämeflödet kommer att vara detsamma överallt. I beräkningarna tar man fram ett medelvärde 
baserat på andelen isoleringsmaterial och träreglar eftersom trä har betydligt högre lambda 
och ses som en köldbrygga.  

  
Figur 12 "Antagande om oändlig värmeledning i tvärled enligt �-värdesmetoden." (Sandin, 2012)  

  

  

Halm+reglar: På grund av tvärreglar etc blir regelandelen större än vad som motsvaras av c/c-
avståndet. Antar regelarean till 8 procent. (Normalt antas detta till 10 procent men då väggen i 
fråga byggts med c/c 750 sänks regelarean något)  

  �堅結嫌 = 糠 ∗ ��嫌�健 + 紅 ∗ �建堅ä = ど,ひに ∗ ど,どねの + ど,どぱ ∗ ど,なね = ど,どのには �/兼�  
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Formeln används för att ge den sammansatta ett mer korrekt �-värde då trä isolerar sämre än 
isoleringsmaterialet. Utan denna beräkning skulle man få ett värde som indikerar en högre 
värmeisoleringsförmåga än det är i verkligheten.  
  

     R  �嫌結     0,04  

10 mm Kalkputs  R=d/ �=0,01/0,87   0,0115  

30 mm Lerputs  R=d/ �=0,03/0,8   0,0375  

350 mm Halm+Reglar  R=d/ �=0,35/0,0526   6,654  

40 mm Lerputs  R=d/ �=0,04/0,8   0,0500  �嫌�     0,13  

   Summa  6,923  

Tabell 1  

戟� = 1/Σ� = 1/6,923 = 0,144 �/仕�� 
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3.6 U-värdesmetoden  
U-värdesmetoden förutsätter att värmeflödet sker vinkelrätt mot materialens riktning och 
värmetransporten för de olika skikten sker oberoende av varandra som visas i figur xx. Den 
viktning som sker blir i detta fall medelvärdet av materialens olika U-värden.   

  

  

  
Figur 13 "Antagande om endimensionellt värmeflöde vid U-värdesmetoden."  (Sandin, 2005)  

  

  
    ��史�残  �嗣司ä  �嫌結    0,04  0,04  
10 mm kalkputs  R=d/ �=0,01/0,87  0,0115  0,0115  
30 mm Lerputs  R=d/ �=0,03/0,8  0,0375  0,0375  
350 mm Halm  R=d/ �=0,35/0,045  7,778  ---  
350 mm Trä  R=d/ �=0,35/0,14  ---  2,5  
40 mm lerputs  R=d/ �=0,04/0,8  0,0500  0,0500  �嫌結    0,13  0,13  
        
  Summa  8,047  2,7969  

Tabell 2  ��史�残 och �嗣司ä i tabellen ger oss U-värdet för respektive del av väggen. Som viktas för 
ytandelarna enligt beräkningen nedan:  
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3.7 Tillämpad U-värdesberäkning  
Det finns relativt mycket uppskattade värden kring halmmaterialets värmekonduktivitet, men vad som 
inte finns särskilt väldokumenterat är var dessa uppgifter kommer ifrån och hur de är införskaffade. 
Med anledning av detta finns motivation för att utföra en egen uppmätning av detta i fält, där mätning 
utförs på en färdigbyggd vägg där huset är i uppvärmt tillstånd.  
Mätningen utförs enligt metod som förevisats i kursen TNBI39: byggteknik där en skiva cellplast med 
given tjocklek och lambda-värde placeras på väggen. Termometrar placeras ut på väggens insida, utsida 
och i skiktgränsen mellan väggen och cellplasten som visar aktuella temperaturer enligt figur 14   

  
Figur 14 metod för temperaturmätning  
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Figur 15 termometerplacering  

  

  
Figur 16 mätplatsen  

Figur 17 mätplatsen  
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Temperaturerna uppmättes enligt tabell och diagram 1  
Mätningsnummer  tid  Temp 1  Temp 2  Temp 3  
1  07:47  21,5  12,1  15,8  
2  07:50  19,8  10,2  7,8  
3  08:00  19,3  11,5  9,8  
4  09:19  19,2  8,5  5,9  
5  12:00  18,5  6,5  7,9  

Tabell 3  

 
Diagram 1  

  
Rödmarkerade rader är inte tillämpliga då Temp 3 har större värden än Temp 2 vilket vore omöjligt 
om temperaturerna vore korrekta. Detta orsakas mest troligt utav morgonsol som strålar mot 
termometern och snabbt stigande morgontemperatur vilket gör att temp 3 stiger snabbt medan temp 2 
isoleras utav cellplasten och stannar kvar på låg temperatur. Resterande värden förhåller sig linjärt till 
varandra och kan således anses korrekta.   

Vid ett stationärt tillstånd ändras inget med tiden, detta är ett antagande som måste göras för att kunna 
räkna med de erhållna värdena. Vid ett sådant fall är värmeflödet q konstant genom hela  
väggtjockleken vilket innebär en rätlinjig värmefördelning. Detta följer ifrån att temperaturen i en vald 
punkt skulle stiga eller sjunka mot oändligheten om så inte vore fallet. Vidare antagande och 
förutsättning är att värmeflödet q måste vara konstant genom hela väggen och alla dess skikt.  劇1 − 劇2 圏 = � ∗   穴 
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Figur 18 "Stationärt endimensionellt värmeflöde" (Sandin, 2012)  

Om antagandet om att värmeflödet q är detsamma i alla väggskikt kan detta utnyttjas för att räkna fram 
väggens sammanlagda lambdavärde som ger oss en indikation om väggens värmeledningsförmåga. 
Detta ger oss att:  

  

  

  

 �1 � 
 圏 =  ∗ (劇1 − 劇12) = (劇12 − 劇2)  
 穴1 穴2 

  

  

  

  

  
Figur 19 "Värmeflöde och  

  temoperaturtillstånd genom flerskiktig vägg" 

(Sandin, 2012)  
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Detta värmemotstånd gäller enbart själva väggen. För att få U-värdet måste ytmotstånden för insida 
och utsida av väggen adderas.  

 

Resterande resultat redovisas i tabell …  
 

Mätningsnummer  Beräknad ��ä��  Beräknat U-värde  
1  --------------------------  -----------------------------  
2  10,596  0,093  
3  12,159  0,081  
4  10,396  0,095  
5  ---------------------------  -----------------------------  

  

Genomsnitt för dessa värden hamnar på 0,09 �/仕��  

Resultatet är orimligt lågt och diskuteras i analysavsnittet.  
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4. Resultat  
  

4.1 Byggsätt  
Halmbalshuset använder sig av en ”ickesjälvbärande” konstruktion vilket innebär att 
halmbalar används som isolering mellan regelverket av trä som är stommen i konstruktionen. 
En kalkputs har använts som ytskikt på väggarna då kalkputs tål väder och vind. Den behöver 
dock ett lager av lerputs under då en applikation av kalkputs utan lera undertill leder till att 
kalkputsen spricker på grund av stomverkets rörelser. Ett lager lera har förmåga att inte 
spricka trots rörelser undertill. På insidan av väggarna har en lerputs använts tillsammans med 
ett lergolv på undervåningen. Lergolv står på ett lager skumglasgrus som i sin tur står på ett 
lager dräneringsskikt. Tack vare den icke självbärande metoden tillåter att halmbalarna är 
utformade så att stråna går vertikalt längs upp väggarna vilket resulterar i optimal 
isoleringsförmåga. I taket användes dock inte halmbalar som isolering p.g.a. vissa 
komplikationer som metoden för med sig. Där används en insprutad cellulosaisolering istället 
tillsammans med ett ytskikt av lertegel. Innertaket kläs med en träpanel och golvet på 
ovanvåningen täcks med trägolv.   

Att huset är väldigt miljövänligt jämfört med konventionella byggsätt är, i vår mening, den 
främsta fördelen med byggsättet. Den är också likvärdig i prestanda och beständighet som ett 
konventionellt byggsätt. För att uppnå samma prestanda så förlorar man dock boyta då 
väggarna måste kompenseras med att bli tjockare. Då boyta är essentiell för många som bor i 
tätbebyggda områden så kan denna nackdel var en anledning till varför halmbalshus lämpar 
sig bättre i glesbygden.   

Materialet som används till bygget är relativt billigt jämfört med andra byggsätt. Detta beror 
på att lera, som finns i överflöd, i vårt fall var gratis förutom frakten. Då man i detta fall 
använde lera till väggar och golv så sparade man in en hel del. Halmbalarna var 40 procent 
billigare än en likvärdig isolering av mineralullsskivor.    

Information om byggsätt av halmbalshus är betydligt sämre än den information som går att 
om konventionella byggsätt. Detta beror på att halmbalshusbyggande är väldigt ovanligt och 
då görs inte lika många studier och beräkningsprogram anpassat för halmbalshus jämfört med  
andra byggsätt. Detta, tror vi, leder till att folk blir avskräckta från att ta sig an ett 
halmbalshusprojekt. För att information och att fler studier görs så måste större intresse 
väckas för detta byggnadssätt. Då det oftast är företag som antingen förser material till eller 
konstruerar en viss typ av byggnadssätt som för forskning vidare. Dessutom är byggsättet 
tidsineffektivt vilket höra ihop med brist på information och utveckling.  
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4.2 Värmeledningsförmåga  
Ur ett värmeisoleringsperspektiv har resultaten visat sig mycket positiva. En teoretisk och en 
praktisk beräkning och mätning har utförts på en typisk halmbalsvägg som visar på att det 
finns goda möjligheter att nyttja byggnadssättet då det med lätthet uppfyller dagens krav på 
värmeisolering. I dag måste en vägg uppnå U-värdet 0,18 �/兼2�. Vår teoretiska beräkning 
visar att väggen har U=0,14 �/兼2� och den praktiska mätningen visar på U=0,09 �/兼2�. 
Det sistnämnda värdet bör tas med en stor nypa salt då man direkt kan se att det är orimligt 
lågt och långt ifrån den teoretiska beräkningen, som får ses som en måttstock för hur rimligt 
värdet kan anses vara. Men om man krasst skulle påstå att dessa två värden skulle stämma så 
skulle detta innebära att väggen presterar 22-50% bättre än vad som krävs av en byggnad i 
den klassen. Sanningen ligger troligtvis närmare 22%± några få procent.  

  

5. Analys och diskussion  
5.1 Byggsätt  
Det man tolka från resultatet är att ett halmbalshus för med sig vissa svårigheter och som följd av detta 
måste kompromisser göras. Från en prestations, ekonomisk och miljömässigt perspektiv så är ett 
halmbalshus en ypperlig byggnadsmetod. Byggsättet är också väldigt miljövänligt förhållande till 
dagens standarder och den kan mäta sig prestationsmässigt med konventionella byggsätt. Det finns 
också en hel del pengar att spara in i rena materialkostnader i dagsläget. Men besparingarna som görs 
kan dock falla i skuggan av att byggsättet, i många fall, är tidsineffektiv. Detta beror på att vissa 
moment i byggsättet är tidskrävande t.ex. applikation och tillverkning av lerputsen. Det är också en 
svår byggnadsmetod att utföra i stora skalor, vilket vi tror leder till att vidare forskning och utveckling 
av alternativa byggnadsmaterial och byggsätt fokuseras på lösningar med potential för 
massproduktion. Byggsättet lämpar sig också bättre på vissa ställen än andra. Då man får ut mindre 
boyta än konventionella byggsätt så medför det en till kompromiss som måste göras om tomtyta är ett 
problem som i tätbebyggda områden.   

Resultaten har lett till en grundlig förståelse om för- och nackdelar om byggsättet. Det var också 
ganska väntade resultat p.g.a. när man genom historien har utvecklat och ändrat byggsätt så har 
anledningarna ofta varit tidseffektivitet, funktion, prestation och kostnad. Den faktor som tillkommit 
de senaste åren är hur miljövänligt ett byggsätt är. Det som krävs för att halmbalshus ska börja 
användas mer i Sverige är att man prioriterar miljövänligt byggande så pass mycket att nackdelarna 
förbises.   
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5.2 Värmeledningsförmåga  
Den teoretiska beräkningen baseras på tidigare uppskattningar av materialets そ-värde. Detta innebär att 
resultatet i denna del står och faller med riktigheten på dessa uppgifter vilket är svårt att verifiera, då 
det finns mycket begränsat med litteratur kring halmens värmekonduktivitet. Det lilla som finns 
tillgängligt har ofta tveksam eller obefintlig källhänvisning till hur uppgifterna uppkommit. Det faktum 
att lättbalkar använts har utelämnats i denna beräkning då man i så fall skulle vara tvungen att hävda 
att pressat halmmaterial fyllt ut allt utrymme i hålrummet i balkarna, vilket vi inte kan garantera. 
Därför har beräkningarna utförts med förutsättning att en massiv genomgående träpelare nyttjats, som 
kan anses vara lika, om inte mer vanligt sätt att bygga på. Detta bör resultera i att det slutgiltiga U-
värdet är något sämre än vad det i själva verket är eftersom köldbryggan som man tar hänsyn till från 
träet överskattas. Man kan alltså tänka sig att väggens värmeisoleringsförmåga är bättre än vad 
beräkningen säger om halmbalarna staplas noggrant och omsorgsfullt.   

När det kommer till den praktiskt tillämpade uppskattningen av isoleringsförmågan är troligen 
resultaten mer positiva än i vad det i själva verket är, vi tror detta av flera anledningar. Främst borde 
mätningen utförts under kallare förhållanden. Praxis är att man utför denna sorts beräkningar under 
vintertid när differensen mellan ute- och innetemperatur är som störst. Större differenser resulterar i 
risk för större felmarginaler. Under veckan vi utfört våra mätningar pågick en värmebölja i området 
vilket innebar att utomhustemperaturerna skiftade mellan nollgradigt och närmare 25 grader på 
eftermiddagen. Detta har troligtvis gjort att kall luft läckt in och ”fastnat” mellan isolerskivan och 
väggytan, detta ger illusionen av att väggen har isolerat bättre än av den i själva verkat har gjort. Detta 
anser vi vara den största anledningen till fel i beräkningen. Man kan även spekulera i andra 
anledningar, till exempel väggens förhållandevis stora massa. detta tenderar att göra mätningen svårare 
eftersom en stor fördel för halmbalsväggen är dess stora massans möjlighet till att lagra värme i denna. 
När temperaturen skiftar så vida pass är det svårt att avgöra om värdena beror på isoleringsförmåga 
eller på grund av att väggen helt enkelt inte hunnit svalna under nattens kyla. Ett optimalt scenario 
vore att temperaturen vore konstant och oförändrad, så att massans värmekapacitet kan ignoreras ur 
resonemanget. Husets stomsystem är även uppbyggt med regelavstånd c/c 1200 mm för att underlätta 
inpassandet av halmbalarna. Detta halverar antalet köldbryggor som uppstår via dessa och förbättrar 
isoleringsförmågan något. Om byggnadssättet skulle anammas av byggbranschen hade man 
förmodligen inte gjort på detta sätt utan förhållit sig till det heliga c/c 600 och istället anpassat 
halmbalarna efter detta eftersom detta är djupt förankrat i branschens historia och utförandesätt. Detta 
skulle i så fall innebära en något sämre isoleringsförmåga, mycket marginell, men bör ändå nämnas.  

Blir det då några skillnader mellan den teoretiska och praktiska utredningen? Ja, det är det enligt våra 
resultat. Då vi redan innan anade att en praktisk mätning skulle bli svår under den här årstidens snabba 
temperaturskiftningar får man ta detta i beaktning när man tittar på resultaten.  
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6. Slutsats  
En slutsats att dra ifrån studien är att byggsättets överlevnad handlar om hur mycket man är villig att 
kompromissa för att få ett miljövänligt hus. Då många av nackdelarna med byggsättet kommer att vara 
kvar p.g.a. brist av utveckling så är det viljan att bygga miljövänligt som kommer att styra. Det man 
tydligt kan se idag är att viljan att bygga miljövänligt inte är tillräckligt stark för att byggsättet ska ha 
etablerat sig i Sverige. Givetvis finns andra byggsätt som är miljövänliga men få som kan mäta sig 
med halmbalshus. Det kan också bero på okunskap kring byggsättet som tidigare nämnt.   

Halm visar på stor potential som isoleringsmaterial ur aspekten värmekonduktivitet. Denna har 
utvärderats med teoretisk beräkning samt med test i fält, skillnaden blev förhållandevis stor mellan 
dessa. Den praktiska mätningen resulterade i U=0,09 �/兼2 och den teoretiska visade att värdet blir 
något sämre, U=0,14 �/兼2�. Möjliga orsaker till dessa skillnader har diskuterats i analys-delen.   
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7. Rekommendationer  
7.1 Metodkritik  
Att ingen djupare utredning om hur miljövänligt byggsättet som t.ex. en livscykel analys gör att 
studien saknar starka argument för hur miljövänligt det faktiskt är. De argument som förs är baserat på 
litteratur, men en egen utredning hade gett argumentet lite mer auktoritet tycker vi. En kostnadskalkyl 
hade också bidragit till en bättre bas för argument kring materialkostnader. Detta visste vi dock innan 
men valde att sätta avgränsningar på detta p.g.a. tidsbrist.   

Då byggsättet är en vanlig lösning på halmbalshus så drar vi vissa generaliseringar kring att många 
för- och nackdelar uppstår på de flesta halmbalshusen. En undersökning kring vilka byggsätt på 
halmbashusen i Sverige som används hade bidragit till att generaliseringen kunde gjorts med mer 
trovärdighet.   

Den värmetekniska utvärderingen vore lämpligt att göra om under mer optimala förhållanden, då vår 
undersökning som utfördes i maj månad är direkt olämplig och ger mest troligt felmarginaler. En 
liknande studie som utförs i december eller januari skulle bli mer rätt visande. Och allra främst bör 
man använda sig av någon slags tätningslist runt isolerskivan för att minimera den luft som kan röra 
sig in och ut ur skiktet.  

  

7.2 Förslag till fortsatt utveckling  
En studie kring hur miljövänligt byggsättet är hade bidragit till att reda ut hur stark den positiva 
aspekten faktiskt är. Det hade också varit intressant att reda ut i djupare detalj hur begränsad man är 
med halmbalshus d.v.s. finns det sätt att bygga större komplex så att lägenheter kan byggas? En 
undersökning om varför det inte finns byggföretag som bygger halmbalshus i Sverige hade gett en 
djupare förståelse kring problematik som företag ser men som vi misslyckats med att ta fram i vår 
studie.  
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