Lösullsisolering med hampa
Lösullsisolering gjord av hampfiber
varken tillverkas eller säljs som en
kommersiell produkt i Sverige idag.
Möjligheterna är emellertid goda
att på olika sätt få igång en inhemsk lokal produktion. Beredning
av fibrerna med tornadoteknik kan
vara ett sätt att åstadkomma ett utgångsmaterial lämpligt för bland
annat lösull. Försök visar att lösullsprodukter av hampfiber går att
åstadkomma med egenskaper som
är likvärdiga de hos träbaserad cellulosaisolering.
Lösullsisolering med cellulosa i olika former har sedan decennier varit etablerad i
Sverige, men även på många andra håll i
världen, inte minst i USA. Marknadsandelen är fortfarande relativt blygsam, men
framtidsutsikterna är goda med tanke på
materialets gröna profil och för ändamålet
goda egenskaper [1, 2 och 3]. Förutom
träfibrer i olika former har även bastfibrer
som lin och hampa nyligen aktualiserats i
sammanhanget. Denna artikel handlar om
vilka möjligheter som finns med just
hampa som lösullsisolering och redogör i
korthet för erfarenheter och pågående utvecklingsarbete främst i vårt land.
Idag finns det inget beredningsverk för
hampa i drift i Sverige. De flesta beredningsverk i Tyskland, England och
Nederländerna startade sin verksamhet
under 1990-talet och då med frikostigt
stöd från EU. Dessa satsningar ägde rum
långt innan det var salongsfähigt att ens
diskutera legaliseringen av industrihampa
i vårt land.
Artikelförfattaren arbetar sedan en tid
tillbaka med ett helt nytt koncept för beredning av kortfibrig industrihampa,
lämplig för bland annat lösullsisolering.
Metoden baseras på en tornadoteknik
som är under utveckling i Sverige. Den är
i grunden småskalig och eftersom isoleringsmaterial i allmänhet inte är lämpliga
att transportera längre sträckor så kan
mindre produktionsenheter med fördel
etableras i anslutning till odlingsområdena.

rep, segelduk, fisknät, kläder med mera.
Ökad samfärdsel och handel med övriga
världen ledde till ökad import av exotiska
fiberslag under 1800-talets senare hälft,
vilket successivt medförde att den inhemska odlingen blev mindre lönsam. Till
detta bidrog även att beredningsmetoderna var föråldrade och ineffektiva [4].
Under andra världskriget stödde staten i
beredskapssyfte uppbyggnaden av en beredningsindustri, dels i Visby på Gotland,
dels i Katrineholm i Södermanland. Efter
ungefär tjugofem års verksamhet, närmare bestämt 1966, upphörde så det statliga stödet till svensk hampberedning och
därmed i praktiken all odling. I början av
1970-talet förbjöds hampodling helt i
Sverige med argumentet att hampa är narkotika. Liknande förbud kom att omfatta
praktiskt taget hela OECD-området och
grundade sig indirekt på starka industriella särintressen i USA som såg hampan
som en allvarlig råvarukonkurrent till
både petroleum och trä [5, 6].
Under 1990-talet började allt fler länder, såväl inom som utom EU, att häva
sina förbud mot hampodling. Sverige var
inte alls med på noterna och tvingades
därför av EG-domstolen att upphöra med
förbudet så sent som i januari 2003. I vårt
land är hampodling tillåten endast inom
ramen för EU:s system för jordbruksstöd
via det så kallade gårdsstödet. Gemensamt för EU är att endast sorter som innehåller mindre än 0,2 procent av den
psykoaktiva substansen THC, delta-9-tetrahydrocannabinol, får odlas.
Hampan trivs bra i vårt tempererade
klimat och kan odlas över hela landet. De

längre dagarna i norr kompenserar till
största delen den lägre medeltemperaturen. Omfattningen av de svenska odlingarna har under de senaste fem åren pendlat mellan 300 och 800 ha, att jämföras
med de cirka 14 000 ha som odlas inom
EU som helhet. Den senare arealen är inte
större än att den skulle rymmas inom ett
cirkelformat odlingsområde med radien
sju kilometer! Varje hektar ger normalt
en stjälkskörd på runt 7 ton torrsubstans,
men variationerna kan vara stora beroende på väderlek, markbeskaffenhet samt
skördetidpunkt. Figur 1 visar ett hampfält
i Ockelbo, Gästrikland, i början av november.

Hampberedning
Hampans stjälk består till cirka 25 procent av långa bastfibrer och till cirka 75
procent av en ihålig kärna som kan liknas
vid lövved och som innehåller mycket
korta fibrer med en längd på typiskt 0,5
mm. Bastfibrerna, som kan sägas utgöra
barken på stjälken, har elementarfibrer i
intervallet 5 till 40 mm och dessa hänger i
sin tur samman i fiberbuntar som bildar
fibertåg som sträcker sig längs plantans
hela längd, typiskt 4 m. Fiberberedning
av hampa innebär att med en eller flera
metoder, vilka kan var biologiska, kemiska, termiska och mekaniska, separera fibrerna från veddelarna. Beredningsteknikerna skiljer sig lite mellan olika länder i
Europa beroende på tradition och användningsområden för fibrerna.
Traditionell fältrötad hampa. I Tyskland skördas hampan frodig och grön
med början i mitten av augusti. Den
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Hampa (Cannabis sativa L.) är en kulturväxt som odlats och använts av mänskligheten i årtusenden. I Sverige har hampa
odlats åtminstone sedan vikingatiden och
hampfibern har traditionellt utnyttjats till
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Figur 1: Ett gulnande hampfält i Ockelbo i Gästrikland i november sedan plantorna
avmognat och torkat på rot.
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klipps i 50 till 60 cm längder som får ligga
spridda på fältet för att med naturens
hjälp (fukt, sol och mikroorganismer)
åstadkomma nedbrytning av främst pektin som håller samman fibrer och stjälk.
Under en period på tre till fem veckor
vänds hampan ett par gånger och när fältrötningen är fullgången och hampan förhoppningsvis torkat är det dags att lägga
den i en sträng och bala den, vanligtvis
som fyrkantbalar. Dessa lagras sedan
under tak tills det är dags för fiberberedning. I beredningsverket bearbetas stjälkarna mekaniskt i en hack varefter fibrerna i olika separerings- och sållningssteg frigörs från kärnan. Kärnan har vid
det här laget sönderdelats i småbitar på
cirka 10 mm längd, vilka benämns skävor. Bastfibrerna kan sorteras efter storlek och vikt i olika fraktioner alltifrån 50
till 60 mm långa högkvalitativa fibrer ned
till ett finfördelat dammliknande material
som påminner om mekanisk pappersmassa. Beroende på eftersträvat användningsområde kan lämpliga fraktionsgränser
väljas godtyckligt.
Under mitten och slutet av 1990-talet
byggdes det upp ett tiotal beredningsverk
för lin och hampa i Tyskland, men de
flesta har numera slagit igen på grund av
dålig lönsamhet. Idag är den ledande tillverkaren BaFa GmbH i Malsch, BadenWürttemberg i sydvästra Tyskland. BaFa
levererar industrifiber till såväl bilindustrin som isoleringsindustrin. En av kunderna är Hock GmbH med verksamhet i
Nördlingen, Bayern, som i mer än ett decennium utvecklat och tillverkat den flerfaldigt belönade Thermo-Hanf-isoleringen som finns i form av skivor och mattor,
men däremot inte som lösull. ThermoHanf säljs i Sverige genom Kalmarsundhus i Mönsterås.
I Prenzlau i delstaten Brandenburg ligger Hanf-Faser-Fabrik, Uckermark. Där
tillverkas en mängd olika hampprodukter,
bland annat lösullsisolering som går
under benämningen Hanf-Dämmwolle
”HDW 1A” [7]. Den finns i ett antal utföranden som är avsedda för manuell
packning i antingen golv-/vindsbjälklag
eller i väggar. Dessa produkter säljs
genom Nordic Naturfiber i Laholm. Man
har även en blåsbar lösullsprodukt som
appliceras med hjälp av egenutvecklade
maskiner, se figur 2. Skillnaden mot traditionella blåsmaskiner för lösull är att den
även utrustats med en inbyggd rivare så
att den kan matas direkt med en kompakt
bal.
Grön orötad hampa. Vid det tyska
forskningsinstitutet ATB Agrartechnik
Bornim i Potsdam strax utanför Berlin
har man utvecklat en beredningsteknik
som inte kräver att hampan först rötas [8].
Istället utnyttjar man en speciellt utvecklad hammarkvarn med relativt tunna slagor som på mekanisk väg åstadkommer
fiberseparering från stjälken [9]. Dessa
fibrer blir betydligt ljusare än de rötade
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fibrerna och doften är betydligt friskare.
Tyvärr har utveckling längs denna linje
stannat upp eftersom den anläggning som
byggdes upp hos ATB i början av 2000talet numera sålts och flyttats till MüritzBiomassehof GbR Varchentin, ett slags
regionalt landsbygdscentrum med inriktning på lokal hållbar utveckling.
Även i Frankrike strävar man efter att
bereda hampan efter så lite rötning som
möjligt. Huvuddelen av fibrerna går här
till papperstillverkning. Skörden sker i
september och därefter balas den så fort
fukthalten sjunkit till mellan fjorton och
arton procent. Frankrike står för den
ojämförligt största arealen hampa inom
EU och årligen odlas cirka 8 000 ha, varav
cirka 5 000 ha av 320 lantbrukare tillhörande kooperationen La Chanvrière de
l’Aube (LCDA). Inom en radie av cirka
100 km från beredningsverket odlas alltså
nästan hälften av vad hela EU förmår i
dagsläget.

Figur 2: Blåsmaskin som används av
Hanf-Faser-Fabrik, Uckermark, för att
applicera lösull av hampa i byggnader.
Maskinen matas med hampbalar som
maskinen river och blåser upp på till
exempel ett vindsbjälklag.
Vinter-/vårskördad hampa. Om man
låter hampan stå kvar på fältet över vintern kommer plantan att successivt avmogna varvid bladen faller till marken
och mycket av de vattenlösliga näringsämnena i stjälk och bladverk återförs till
marken. Samtidigt börjar stjälken att brytas ned, men i långsammare takt än vid
traditionell fältrötning. Vattenhalten sjunker från närmare 80 procent i grönt tillstånd till i trakterna av 15 procent under
soliga vårdagar. Fibrerna släpper undan
för undan från stjälken och tenderar så
småningom att hamna på marken. Hampa
framtagen på detta sätt har i första hand
utnyttjats för att åstadkomma en lämplig
råvara för förbränning eftersom askhalten
blir förhållandevis låg (cirka 1, 5 procent)
och asksmälttemperaturen välgörande
hög (högre än 1 550 °C) [10]. Fibrer från
vinter-/vårskördad hampa håller naturligtvis en sämre kvalitet än höstskördad och
fältrötad hampa beträffande hållfasthet
och därtill relaterade egenskaper. Som
isoleringsmaterial behöver det dock inte
innebära någon nackdel att fibrerna har
utsatts för väder och vind över vintern.
Den största nackdelen med vårskörd är att

det bärgade materialet endast utgör cirka
50 procent av den växande grödan räknat
på torrsubstansen. Förlusterna beror dels
på de naturliga skeenden som bryter ned
plantan dels de brister i effektivitet som
kännetecknar dagens skördesystem.
Energinätverket Green4u i Grästorp
har med relativt enkla och lättillgängliga
medel genomfört separation av fibrerna
från skävorna och låtit testa hampfibrerna
som lösullsisolering [11]. Bland annat har
ett takbjälklag till en ladugård isolerats
med hampfibrer. Dessa försök har även
dokumenterats på en DVD som går att
rekvirera från Green4u. Mer om dessa resultat visas längre fram i artikeln.
Tornadoteknik. Det finns relativt ny
teknik tillgänglig som skulle kunna vara
lösningen på avsaknaden av beredningskapacitet och som samtidigt kan innebära
att många av de traditionella momenten
som förknippas med hampa, såsom rötning och torkning på fältet, kan elimineras. Existerande maskiner inom lantbruket kan också användas liksom etablerade
lagrings- och logistiksystem. Den nya
metoden innebär en anpassning av den
tornadoteknik som företaget Airgrinder
AB i Skelleftehamn håller på att utveckla
för olika tillämpningar. Tornadotekniken
är lämplig om man samtidigt vill sönderdela och torka material. Ny Teknik skrev
för några år sedan en artikel om tekniken
[12] och den har numera utvecklats vidare för olika tillämpningar. Företaget
Fibre Tornado AB i Skelleftehamn håller
för närvarande på att introducera tornadotekniken för torkning av fiberslam. Det
ligger nära till hands att tro att denna teknik skulle kunna fungera även för torkning och sönderdelning av hampa i syfte
att få fram högkvalitativa fibrer för olika
ändamål, till exempel lösullsisolering.
Det tänkta scenariot vid skörd av hampa skulle kunna se ut som följer. Fiberhampan når sin mognad och bästa fiberkvalitet strax innan blomning, vilket för
de flesta hampsorter odlade i Sverige
innebär i mitten av augusti till slutet av
september. Då är hampan grön och frodig
och förhållandevis lätt att skörda med en
självgående hack utrustad med helsädesbord eller radoberoende majsbord, se figur 3. Den hackade hampan balas och
plastas in (ensileras) så att den kan lagras
utan lufttillförsel under åtminstone sex
till åtta månader utan att nämnvärt brytas
ner. Nackdelen med detta är att balarna
blir oerhört tunga beroende på den höga
vattenhalten i grödan samt att det går åt
förhållandevis mycket plastfilm för att
göra balarna lufttäta. Ännu bättre vore att
utnyttja tornsilos eftersom ensileringen
blir bättre och man slipper det otympliga
balningssteget.
Vid beredning, som kan ske vid en
godtycklig tidpunkt under hösten och vintern, sprättas balarna, sönderdelas och
matas in i tornadoutrustningen. Vid lagring i silo kan man antagligen utforma in29

Figur 5. Fibrer från hampa skördad i
mitten av september. Det hackade
utgångsmaterialet är processat i
Airgrinders tornado och därefter siktat
för att avlägsna allt finmaterial mindre
än 5 mm.

Figur 3: Självgående hack med radoberoende majsbord. Detta är en vanlig
utrustning för att skörda hampan oavsett tidpunkt på året. I vänstra bakgrunden ses
högar av hackad hampa som i detta fall väntar på transport till ett värmeverk.
och utmatningen ännu smidigare. I processen kommer materialet att torka, men
samtidigt sönderdelas i mindre beståndsdelar. För att säkerställa att materialet torkar ner till under tjugo procent fukthalt
kan tornadons luftintag med fördel värmas med spillvärme. Den utdrivna fukten
leds ut via luftströmmen och håller en
temperatur som är cirka tjugo grader över
den ingående lufttemperaturen. Det torkade och sönderdelade materialet faller ut
i botten på cyklonen, där det kan siktas
och delas upp i lämpliga fraktioner. Eftersom hampfibrerna inte så lätt pulveriseras
utan bibehåller mycket av sin ursprungliga längd och form kan dessa ganska enkelt tas tillvara på ett såll med 4 till 5 mm

öppningar. Finfraktionen utgörs främst av
skävor samt i mindre mån bladrester.
Eventuellt kan detta material pelleteras
och utnyttjas som bränsle, alternativt som
vätskeabsorbent.
Den effekt som krävs för att driva
fläktmotorn i det aktuella fallet är drygt
300 kW och det oavsett om det passerar
något material genom tornadon eller inte.
Torkkapaciteten är cirka 500 kg vatten
per timme och det betyder att produktiviteten beror av ingående materials fukthalt. I figur 4 visas principen för hur
mycket hampa som går att processa per
timme och hur mycket som kommer ut i
form av fibrer och skävor/bladrester. I exemplet antas att utgående material torkas

Figur 6: Som figur 5, men med hampa
skördad i mitten av december.

Figur 7: Som figur 5, men med hampa
skördad i mitten av maj.

Figur 4: Principen för hur produktiviteten varierar med ingående fukthalt hos
den hackade hampan vid tornadoberedning. I det aktuella fallet antas
torkkapaciteten vara 500 kg vatten per timme och den utgående fukthalten
femton procent hos den beredda hampan.
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ner till en fukthalt av femton procent. Ju
mer hampan torkat innan den processas
desto högre produktivitet kan erhållas i
tornadon.
Att tekniken verkligen fungerar med
hampa har testats vid flera olika tillfällen
på senare tid och med material från olika
skördetidpunkter. Hackat material som
skördats i september, december respektive
maj har fått passera tornadons luftström
och därefter siktats för att avskilja finmaterialet. Figurerna 5 till 7 visar hur de
framsiktade fibrerna såg ut efter denna
behandling.
Tornadomaterialet har undersökts närmare beträffande bland annat värmekonduktivitet och hygroskopicitet. Dessa redovisas i följande avsnitt i jämförelse
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Tabell 1: Jämförelse av densitet och värmekonduktivitet hos några lösullsprodukter av hampa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Isolering
Densitet, VärmekonduktiTestmetod
Ref
kg/m3
vitet, λ, W/mK
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HDW 1A
50–60
0,050
EN 12667
11
G-1
22
0,067
–
18
G-2
28
0,060
–
–
G-grovhackat
50
0,052
–
–
G-finhackat
50
0,044
–
–
Tornado
45
0,049
Vertikal
Ej publ
(September)
referensskiva
res
G-3
45
0,054
–
–
G-4
55
0,048
–
–
Isover UNI-skiva 36
17
0,036
–
–
Frost-retted
48
0,043
Okänd
25
Lang, grob
50
0,049
ISO 8302
26
Kurz, fein
50
0,047
–
–
med litteraturuppgifter på olika hampisoleringar.

Hampa som isolering
Värmekonduktivitet och densitet. Ett flertal olika typer av hampisolering förekommer på marknaden förutom lösull. Som
redan nämnts finns skivor och mattor av i
stort sett ren hampfiber, typ Thermo-Hanf
samt en liknande produkt från Hemcore i
Storbritannien. Motsvarande typ av isolering med linfiber, Isolina, tillverkas i Finland. Det finns även blandmaterial med
hampa och återanvänd bomull, Isonat,
samt hampa och träfiber, Isonat+. Samtliga nämnda isoleringsprodukter har en deklarerad värmekonduktivitet på 0,038 till
0,040 W/mK och uppvisar, i de fall de
uppges, densiteter på ungefär 36 plus minus 6 kg/m3.
Såvitt känt finns relativt lite mätningar
av värmekonduktivitet gjorda på lösull av
hampa. De enstaka produkter som finns
på marknaden har dock i allmänhet blivit

testade av olika certifieringsorgan. I Tabell 1 görs en jämförelse mellan olika lösullsprodukter beträffande densitet och
värmekonduktivitet. Materialen är ”HDW
1A” [7] samt de varianter av gårdsproducerad lösull som nyligen redovisats av
Green4u [11]. Vidare ingår tornadoprocessad hampa skördad i september jämförd med vårskördat material som erhållits
från Green4u och som är likvärdigt med
”G-1”, ”G-2” och ”G-grovhackat”. Som
referensmaterial har en skiva med glasull
(Isover) utnyttjats. Slutligen ges några
siffror för lösull av vårskördad hampa
framtagen i Finland [13] samt data från
en större EU-studie [14], där långa och
grova fibrer jämförs med korta och fina
dito.
Av resultaten i tabell 1 kan man sluta
sig till att lösullsvärdena i allmänhet är
något högre än för motsvarande skivor
och mattor. Även densiteterna är högre än
för de mer processade produkterna. Anledningen till detta är att den lösull som

marknadsförs är relativt grov, det vill säga
alltför många elementarfibrer sitter ihop i
varje fiberbunt. Dessutom är renheten från
skävorna inte lika hög. Skävorna, som
även kan utnyttjas som lösfyllnadsisolering i ren form, har både högre värmekonduktivitet och densitet jämfört med
bastfibrerna, 0,064 till 0,072 W/mK respektive 100 till 140 kg/m3 [15]. Upp till
en gräns kan för grov fiberisolering värmekonduktiviteten bättras på lite genom
att öka på mängden material per volymenhet så att densiteten höjs något. Detta är å
ena sidan positivt eftersom en ökad densitet i allmänhet minskar tendensen till
sättning. Å andra sidan är åtgärden fördyrande eftersom en större mängd material
åtgår för att åstadkomma samma U-värde.
I figur 8 har värmekonduktiviteten
plottats mot densiteten för de olika isoleringarna. De mer finfördelade fibrerna
tenderar att ger ett förhållandevis lägre λvärde för samma densitet jämfört med de
flesta av de övriga isoleringarna, se triangelsymbolerna i figur 8. Skillnaden i
finhetsgrad hos fibrerna framgår tydligt
av figurerna 9 och 10 vilka visar hur den
relativt grova fibern G-4 ser ut jämfört
med den mer bomullsliknande tornadohampan.
Fukt och mögel. Om man jämför fuktupptagningsförmågan i luft mellan olika
träfiberisoleringar så finner man att skillnaderna är små, för att inte säga försumbara [16]. Hampan är inget undantag utan

Figur 9: Lösull av hampa, prov G-4, från
vårskördad hampa erhållen från
Green4u.

Figur 8: Värmekonduktivitet hos olika varianter av lösull från hampa vid olika
densiteter.
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Figur 10: Lösull av tornadohampa
tillverkad av grön hampa skördad i
september.
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Tabell 2. Jämviktsfuktkvot (%) för tornadoprocessad hampa tagen vid olika skördetidpunkter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
September
December
Maj
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85 % RH, 20 °C
17,1
14,9
14,9
Rumsluft
5,7
5,5
5,7
följer samma mönster som andra cellulosaisoleringar [17–20]. Jämviktsfuktkvoten har i dessa studier befunnits vara högre för orötad hampa skördad på hösten
jämfört med vårskördad hampa som rötats på rot över vintern. Skillnaden är liten
vid måttliga relativa fuktigheter, men
ökar när man börjar närma sig mättnad.
Tendensen till mögelbildning har befunnits vara högre hos höstskördat material
jämfört med det vårskördade.
De olika tornadomaterialen har jämförts beträffande jämviktfuktkvoten vid
85 procent relativ fuktighet, 20 °C samt i
vanlig rumsluft. Fuktkvoten bestämdes
efter två dygn då jämvikt uppnåtts i ett
klimatskåp samt efter uttorkning i rumsluft efter ytterligare två dygn, se tabell 2.
Skillnaderna är små mellan materialen
även om en tendens till förhöjd fuktkvot
kan skönjas för det gröna septemberskördade materialet vid hög luftfuktighet.
Detta ligger i så fall i linje med resultaten
från de tidigare undersökningarna [17–
20).
Brand. Hampfibrer är inte särskilt eldfängda och brinner i allmänhet inte utan
underhåll från en låga. Mattor och skivor
innehåller i vissa fall polyesterfibrer för
att ge stadga åt isoleringen. Det gör samtidigt att bränslevärdet i isoleringen ökar
något, vilket man i fallet Thermo-Hanf
motverkar genom impregnering med natriumkarbonat, alltså kristallsoda. För ej
brandklassade konstruktioner är det möjligt att använda lösull av hampa utan tillsatsmedel. Som exempel kan nämnas att
den tyska lösullsprodukten ”HDW 1A”
inte innehåller några brandskyddande
medel.
Miljöaspekter. Hampan dammar ganska mycket och luftmiljön i ett traditionellt beredningsverk är inte särskilt behaglig. Även om det inte anses farligt att
andas in damm från hampa så upplevs det
som irriterande. Rötningsprocessen genererar en hel del bakterier och rötsvampar
som avges till omgivningen vid hanteringen. I samband med applicering av
framför allt lösull av hampa bör man därför använda ett enkelt andningsskydd
över näsa och mun.

Slutsatser
Hampan kommer att kunna fungera alldeles utmärkt som isoleringsmaterial i våra
byggnader. Eftersom hampfibrerna till
övervägande del består av cellulosa har
de i allt väsentligt samma egenskaper
som träbaserad cellulosaisolering. I takt
med stigande råvaru- och energipriser,
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som kommer att slå olika för olika produkter, är det säkert bara bra att ha flera
alternativ av likvärdiga isoleringsmaterial
att tillgå på marknaden. Träbaserad cellulosaisolering torde inte vara opåverkad av
den konkurrens som idag finns beträffande träråvaran för olika ändamål, till
exempel papper, träbaserade skivmaterial, flis och pellets. Att även utnyttja material som inte direkt och på samma sätt påverkas av tillgång och pris på träfiber kan
få en avlastande funktion på marknaden.
Lösullsisolering av hampa kan åstadkommas redan idag med relativt enkla
medel. Den utrustning som krävs är vanligt förekommande inom lantbruket. En
bättre och mer homogen produkt kan sannolikt uppnås med traditionell beredningsteknik, men kanske i än högre grad
med tornadotekniken. Den senare ger en
bättre separation av hampan i fiberbuntar
innehållande färre elementarfibrer, vilket i
teorin ger förutsättningar för en effektivare isolering i förhållande till densiteten.
Fortsatta projekt på detta tema planeras
tillsammans med olika intressenter i syfte
att få fram bra och kostnadseffektiva isoleringsmaterial baserade på hampa. En intressant samarbetspartner är Svenska Termoträ AB, som idag tillverkar cellulosaisolering av pappersmassa. Termoträ skulle utan större omställningar kunna tillverka även lösullsisolering av hampa. Målet
är att det inom några år ska finnas svensktillverkad hampisolering, både lösull och
skivor, att tillgå på marknaden och till ett
■
konkurrenskraftigt pris.
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