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Vårt upplägg har varit tre personer som har deltagit i monterings processen, detta för att få ett bra flöde i 

montaget. En har kapat, en har monterat och skruvat. Den sista personen har mätt och hjälpt till att fullskruva de 

skivorna som monterats. 

Montörerna av skivorna är erfarna snickare och mycket noggranna. De upplever att skivorna håller bra mått när 

det gäller inpassning och är tillverkade i ett smidigt format för att arbeta med. De upplevs inte tunga. Vi har 

använt oss av cirkelsåg för kapning och upptäckte att om man sågar längsmed riktningen av de grövre stråna i 

skivorna så bli uppfläkningen mindre då man följer ståltråden som finns inuti. Och att man sågar dem upp och 

ned blir snitten bättre. Skivorna upplevs något smuliga. 

Montering av skivor på vägg 

Väggskivorna har vi skruvat med ett mönster i rutnät om 18cm med vanlig montageskruv 

Ytavägg    Yta fönster    Totalt 

16,8-            1,5m2=        12,3 

13,52-          5,28m2=      8,24 

21,6-            15,78m2=    5,82 

5-                  2m2=         3 

                                        8  (smygar) 

Totalt 37,36m2 inklusive montering runt 12 fönster och smygar  

Tidsåtgång för kapning montering och fullskruvning 

37,36m2 på 36h = ca 1m2 per timma 

montaget går mycket snabbare utan smyga in mot fönsterkarmar   
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Se bilder för beräkningen av väggmontage 
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Montering skivor tak 

Tak skivorna har vi skruvat med ett mönster i rutnät om 11cm med vanlig montageskruv och bricka om 22mm 

Yta 50m2 

Takhöjd 2,4m till 3m 

Tidsåtgång för montering och fullskruvning 

Montering bricka på skruv 5000st 3h  

Fullt färdigt på 48h  

50m2 på 48h = ca 1m2 per timma 

Se bilder för beräkningen av takmontage 
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Montering av armeringsputs och linnät 

Montörerna av armeringsputs är målare så de är vana vid att spackla och montera kakel.  

De upplever att armeringsbruket är som att jobba med vanligt spackel fast något tjockare. Men enkelt att arbeta med. 

Montering Armeringsputs och linnät inklusive fönstersmygar och radie mot fönster (list fritt slutresultat) 

Ytavägg    Yta fönster    Totalt 

16,8-            1,5m2          12,3 

                                          2 (smygar) 

Tidsåtgång montering av armeringsputs och linnät  

14,3m2 på 8h = ca 1,8m2 per timma 

                                             Se bilder för beräkningen av armeringsputs och linnät 
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Montering av finputsbruk 

Montörerna upplever att finputsbruket var mycket enkelt att arbeta med och att det har mycket bra fästförmåga. 

Bruket är mycket enkelt att fukta upp igen för att ända form på det eller för att städa bort spill.  

Tidsåtgång för finputsen är ungefär halva tiden mot montering av armeringsputs och linnät  

37,36m2 på 10,5h = ca 3,5m2 per timma 

Se bilder för beräkningen av finputsen 
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Bilderna nedan är färdigt resultat 
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Min upplevelse av de färdiga lerväggarna 

Huset kommer till liv när man kan följa hantverkets rörelse i tak och väggar, akustiken som leran återskapar är 

 mjuk, skön, varm och naturlig. Rummen får en obeskrivlig behaglig harmonisk känsla att vistas i. Lerväggens 

klara obehandlad yta upplevs vid beröring, som när man ligger på barmark mitt på sommarens soligaste dag. Då 

man känner både gräset och jordens yta med fingertopparna tittandes upp mot himmelen. Den naturliga tonen 

omfamnar en, som att man befinner sig i den allra tryggaste grottan tillbaks till rötterna. Skrivet av Andreas Åborn      
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