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Sammanfattning 
Möjligheterna att bereda hampa med tornadoteknik har studerats. Företaget Airgrinder AB i 
Skelleftehamn har en pilotanläggning som utnyttjats för att testköra hampa som skördats vid 
olika tillfällen under året. Tekniken innebär att hampan både sönderdelas och torkar under 
inverkan av den kraftiga luftström som pressas genom en speciellt utformad cyklon. Hampans 
fibrer passerar relativt opåverkade medan resten av stjälken samt eventuella blad och 
jordrester pulveriseras. Fibrerna kan därefter sållas fram och tillvaratas separat medan resten 
kan användas som t ex bränsle. 
 
För tornadotekniken spelar det ingen roll när på året hampan skördas. Separeringstekniken 
fungerar lika bra för fuktig höstskördad hampa som för torr vårskördad hampa. 
Fiberkvaliteten beror av skördetillfället och den återfinns givetvis även i slutprodukten. 
Kapaciteten för processen är däremot starkt beroende av det ingående materialets fukthalt. 
Detta innebär att hampa med hög fukthalt kräver en längre uppehållstid i tornadon än vad ett 
torrare material gör. 
 
Fibermaterialets egenskaper gör det lämpligt att användas som värmeisolering och provningar 
visar att egenskaperna blir lika bra som för andra cellulosabaserade isoleringsmaterial. 
Fibrerna kan även med fördel användas som armering i olika typer av kompositmaterial. För 
gips åstadkoms en förbättring av böjdraghållfastheten med 33% tack vare en tillsats av mindre 
än 0.5 vikt-% av tornadohampan. Liknande förbättringar är att räkna med även för andra 
kompositer med matriser av betong, plast och trä. 
 
En investeringskalkyl utvärderad enligt nettonuvärdesmetoden har genomförts för en 
anläggning som kan betjäna en odling på ungefär 250 ha. Investeringskostnaden för en 
anläggning bestående av tornsilos med volymen 2000 m3 samt en tornado från Airgrinder AB 
uppskattats till 7 MSEK. Lönsamheten bestäms av en mängd olika faktorer där skördens 
storlek per hektar är särskilt betydelsefull. Även andelen fibrer i förhållande till andelen 
skävor samt fukthalten i det ingående materialet är viktiga parametrar i kalkylen. I slutänden 
spelar priset på fibrer och även skävor en avgörande roll. Mindre genomslag på investeringens 
lönsamhet har allt som förknippas med odling och skörd, löner, energipriser och 
underhållskostnader. Utnyttjande av spillvärme samt andra samkörningsmöjligheter med 
intilliggande industrier förbättrar kapaciteten hos anläggningen markant och därmed även 
lönsamheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan industrihampan åter började odlas i Sverige 2003 har de flesta betraktat den i första 
hand som en potentiell energigröda, i konkurrens med bl a rörflen och salix. Ambitionen har 
därför varit att producera så mycket torrsubstans per hektar som möjligt. Enklast är då att 
nyttja hela plantan som bränsle direkt i värmeverk eller för tillverkning av briketter i relativt 
småskaliga sammanhang. Utsädesmängder, val av skördetidpunkt, skördetekniker, 
maskinutrustning, etc, tog tidigt en inriktning som enbart tillgodosåg behovet av energi från 
hampan, men inte fibrerna. I samhällsdebatten fick denna väg också en skjuts framåt av de 
scenarier som målades upp om stundande energibrist och klimatförändringar. Önskemålet om 
lantbrukets medverkan i omställningen till ökad produktion av biobränslen accentuerades 
ytterligare. 
 
En annan omständighet av betydelse i sammanhanget är att det ännu inte finns något 
beredningsverk för fibrer i Sverige. Det saknas alltså mottagare och därmed skörde- och 
logistiksystem anpassade för att kunna ta tillvara hampan på ett industriellt försvarbart sätt. I 
bl a Tyskland och Frankrike finns relativt moderna beredningsindustrier för hampa men de 
kostar i runda tal SEK 25 miljoner för beredningskapaciteter avsedda för arealer på mellan 
500 och 1 000 ha. Det mesta av den beredningskapaciteten byggdes upp under senare delen av 
1990-talet genom frikostiga EU-anslag. Det är knappast möjligt att kunna göra liknande 
investeringar i Sverige idag för att få igång fiberberedning på motsvarande europeisk nivå. 
 
I Tyskland skördas hampan frodig och grön med början i mitten av augusti. Den klipps i 50-
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 3-5 veckor vänds hampan ett par gånger och när fältrötningen är 
fullgången och hampan förhoppningsvis torkat vidtar strängläggning och balning, 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 ca 10 mm längd, vilka benämns skävor. Bastfibrerna kan sorteras efter storlek och 
vikt i olika fraktioner alltifrån 50-60 mm långa högkvalitativa fibrer ned till ett finfördelat 
dammliknande material som påminner om mekanisk pappersmassa. Beroende på eftersträvat 
användningsområde kan lämpliga fraktionsgränser väljas godtyckligt. 
 
Traditionellt har hampan i första hand betraktats som en fibergröda och så kommer det 
antagligen att bli även i framtiden. Det finns mycket att vinna för samhället och för de 
enskilda lantbrukarna om hampans fibrer kunde utvinnas i första hand. Fibrerna utgör mellan 
25 och 30 % av stjälkvikten och resterande 70 – 75 % består av skävor. Eftersom fibrerna 
betingar ett värde per viktenhet som väsentligt överstiger priset på bioenergi så kan en 
separation av fibrer och skävor göra hampan till en betydligt mycket bättre affär för odlare 
och förädlare än dagens renodlade utnyttjande av hampans alla delar till energi. 

1.2 Erfarenheter från tidigare projekt 
Under 2005 och 2006 genomförde Högskolan i Gävle projektet IndustriHampa-X som 
omfattade odling hos 17 lantbrukare och samarbete med bränsletillverkaren Neova när det 
gällde bärgning och nyttjande av skörden (1). En viktig erfarenhet från det projektet var att 
det inte går att förlita sig på att hampan ska gå att skörda under vintern. Dels är vädrets makter 
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nyckfulla, dels är hampan så långt gången nedbrytningsmässigt att den inte så lätt låter sig 
skördas på ett effektivt sätt. Det finns även flera andra aspekter, vilka berördes ovan och som 
mer tydligt pekar på att hampan bör hanteras primärt som en fibergröda. 
 
Det finns ett stort intresse bland landets lantbrukare att odla hampa och att kunna utnyttja 
råvaran för att producera såväl energi som fibrer för bl a isoleringsändamål. Idag hämmas en 
utveckling av hampan i Sverige eftersom det saknas beredningskapacitet för fibrerna. Otaliga 
försök har visat att hampan inte så lätt låter sig pelleteras om man inte först tar bort fibrerna 
(2). Erfarenhetsmässigt är det alltså skävorna som ska nyttjas vid pelletering. Brikettering är 
enklare men även i det fallet är erfarenheten den att slutresultatet skulle bli mycket bättre om 
man kunde brikettera enbart skävor (3). Det kan inte nog betonas att en uppdelning av 
hampan i fibrer och skävor gör att förädlingsvärdet för bägge delarna stiger betydligt jämfört 
med att enbart betrakta hela biomassan som energi.  

1.3 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 (4). Tornadotekniken är lämplig 
om man samtidigt vill sönderdela och torka material. Ny Teknik skrev för några år sedan en 
artikel om tekniken (5) och den har numera utvecklats vidare för olika tillämpningar. 
Företaget Fibre Tornado AB, också i Skelleftehamn, håller för närvarande på att introducera 
tornadotekniken för torkning av olika typer av slam inom pappers- och massaindustrin (6). 
Tornadoteknikens principiella uppbyggnad framgår av Figur 1. 
 
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, t ex 
lösullsisolering eller för armering av olika typer av matrismaterial. 
 
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 från mitten av augusti till slutet av september. Då är hampan grön och frodig 
och förhållandevis lätt att skörda med en självgående hack utrustad med ett helsädesbord eller 
ett radoberoende majsbord, se Figur 2. Den hackade hampan balas och plastas in (ensileras) så 
att den kan lagras utan lufttillförsel under åtminstone 6-8 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 in- 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 20% fukthalt, för att bli lagringsdugligt, kan tornadons luftintag med fördel värmas med 
spillvärme. Den utgående luftströmmen innehåller förutom den utdrivna fukten även en del 
finare partiklar vilka fångas upp i ett partikelfilter. 
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Figur 1. Principen för sönderdelning och torkning av material med tornadoteknik. 
Källa: Fibre Tornado AB. 
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Temperaturen på den luft som lämnar tornadon är ca 20 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 fibrer 
ganska enkelt tas tillvara på ett såll med 4 - 5 mm öppningar. Finfraktionen utgörs främst av 
skävor samt i mindre mån bladrester och kortfibrer. Eventuellt kan detta material användas 
som bränsle direkt eller efter pelletering, alternativt som vätskeabsorbent. 
 
Den effekt som krävs för att driva fläktmotorn i det aktuella fallet är ca 280 kW och det 
oavsett om det passerar något material genom tornadon eller inte. Fläkten åstadkommer ett 
luftflöde på ca 28 000 m3/h och lufthastigheten uppgår till 160 m/s vid inträdet i cyklonen. 
Torkkapaciteten för den utnyttjade pilotanläggningen i Skelleftehamn är ca 500 kg vatten per 
timme men detta kan variera från ett material till ett annat. För ett givet material kan man 
förenklat säga att produktiviteten beror på det ingående materialets fukthalt. I Figur 3 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 ner till 
en fukthalt av 15%. Ju mer hampan torkat innan den processas desto högre produktivitet kan 
uppnås i tornadon. 
 

 
 
Figur 2. Självgående hack med radoberoende majsbord. Detta är en vanlig utrustning för att 
skörda hampan oavsett tidpunkt på året. I bakgrunden till vänster ses högar av hackad hampa 
som i detta fall väntar på transport till ett värmeverk. 
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Figur 3. Figur som visar 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 15%  hos den beredda hampan. 

 

2 Syfte och mål 
Förstudien har huvudsakligen bestått av planering, framtagning av provmaterial och 
genomförande av provkörningar i processutrustning hos Airgrinder AB i Skelleftehamn. 
Dessutom har utvärderingar gjorts för att undersöka om kvalitet hos fibrerna är tillfyllest för 
olika applikationer. En enkel bedömning av lönsamheten för en tänkt investering i en 
beredningsutrustning baserad på den nya tekniken har också genomförts. 

2.1 Syfte 
Förstudien syftade ursprungligen till att: 

• verifiera framtagningen av hackad grön hampa, följd av ensilering och lagring på 
gårdsnivå som ett lämpligt grundkoncept för råvaruframtagning 

• utröna om den teknik som Airgrinder AB utvecklar är lämplig för att bereda och torka 
grön orötad (ensilerad) hampa till industrifibrer och en finfraktion bestående av mer 
eller mindre pulveriserade skävor 

• undersöka fiberkvalitet jämfört med traditionellt beredda hampfibrer 
• undersöka bränsleegenskaperna hos finfraktionen 
• undersöka möjligheterna att tillverka värmepellets och briketter av finfraktionen med 

hjälp av småskalig tillverkningsutrustning 
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• utvärdera om den fiberkvalitet som kan åstadkommas med fördel kan nyttjas av några 
olika industrier i regionen, bl a för värmeisolering (Termoträ, Järbo), som armering i 
betong (Obocon AB, Ockelbo), men även på andra håll i Sverige, t ex som armering i 
putsbruk (maxit, Slite), som armering i plastkompositer, armering i träkompositer 
samt som råvara för papperstillverkning 

• uppskatta investerings- och driftkostnaden för en anläggning lämplig för en areal på 
500 – 1000 ha fiberhampa, motsvarande 1000 – 2000 ton hampfiber 

• uppskatta produktionskostnaden för de produkter som den aktuella metoden genererar 

2.2 Målgrupp 
Den teknik som har studerats kan förhoppningsvis göras så pass småskalig att 
sammanslutningar av lantbrukare med intresse av att ta ett helhetsgrepp på hampan. Det finns 
mycket att vinna genom att kunna utnyttja hampans fulla potential som kombinerad fiber- och 
energigröda. Industrier med intresse för såväl fibrer som energi torde också kunna se direkt 
användning av de råvaror som kan produceras med metoden. Byggmaterialindustrin i vid 
mening kan med fördel utnyttja förnyelsebara fibrer i sina produkter. I vårt län finns redan 
företag som troligtvis kan använda hampfibrer av den kvalitet som här går att åstadkomma. 
Verksamheter som utnyttjar fibrer för isolering, filtrering, armering är därför särskilt 
intressanta målgrupper. Pappers- och förpackningsindustrin är en potentiell mottagare av 
höghållfast hampfiber för vissa specialprodukter. Såväl stora som små producenter av 
värmepellets och liknande kan med fördel utnyttja de finfördelade skävorna som 
utgångsmaterial, antingen i ren form eller blandade med trä eller andra bränsleråvaror. 

2.3 Projektets mål 
Syftet med förstudien är att samla in information och genomföra viss experimentell 
verksamhet för att kunna bedöma om Airgrinders metod är lämplig för beredning av hampa 
till fibrer och skävor som ett betydelse fullt steg mot vidare förädling. Konkreta mål är att: 
 

• redovisa hur fibrer enligt den aktuella beredningsmetoden står sig gentemot typisk 
hampa från mellaneuropeiska beredningsverk, främst när det gäller egenskaper och 
tillverkningskostnader 

• erhålla omdömen och utvärderingar om de aktuella fibrernas användbarhet inom 5 
olika industrisektorer, t ex isolerindustrin samt industrier som använder fibrer som 
armering i matriser av plast, betong/puts och trä samt för tillverkning av pappersmassa 

• få fram ett underlag som visar huruvida det skulle vara tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart att etablera en beredningsindustri i länet baserad på den 
utvärderade tekniken 

3 Provkörningar i tornadon 

3.1 Utgångsmaterial 
Eftersom tornadon kan processa väldigt fuktiga material så är naturligtvis grön hampa 
skördad under sensommaren eller tidiga hösten mest intressant. Vi denna tidpunkt kan 
nämligen de bästa och starkaste fibrerna förväntas. Material av denna typ skördades för 
projektets räkning den 11 september 2007 av familjen Jonsson vid Gudhems Kungsgård 
utanför Falköping. Skördeutrustning av liknande slag som den i Figur 2 användes. Den 
hackade hampan av sorten Futura 75 balades och inplastades för vidare transport till 
Skelleftehamn. Varje inplastad bal vägde ca 800 kg och fukthalten var ca 75%. 
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Som redan nämnts i anslutning till Figur 3 så kan man förvänta sig att produktiviteten blir 
alltför låg om vattenhalten överstiger 40 à 50 %. Avsikten var därför att även skörda lite 
senare på hösten 2007 för att få fram hampa som torkat och avmognat på rot. Vädrets makter 
ville dock annat så den sena skörden det året fick ställas in. Så sent som på luciadagen 2008 
kunde till slut en senare skörd tas hos familjen Östensson i Stalbo, Tärnsjö, mellan Gävle och 
Västerås. Tyvärr hade det kommit nysnö under föregående dygn och i det milda vädret så blev 
hampan väldigt våt. Sorten som odlades var Kompolti. Stjälkarna skördades med röjsåg och 
kördes därefter direkt i en ensilagehack, se Figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Ensilagehack av märket Mengele Blitz 1000 som användes för att sönderdela såväl 
nyskördad våt hampa som balad hampa från vårskörd. 
 
Hackningen fungerade utmärkt och materialet sönderdelades i lämplig storlek, se Figur 5. 
Fukthalten i detta material blev så pass hög som 77% beroende på den snö som följde med 
stjälkarna. Året innan hade man i Tärnsjö även odlat ett antal hektar med hampsorten    
Uniko-B som vårskördats och balats i maj 2008. Även detta material kördes vid samma 
tillfälle i ensilagehacken utan problem. Fukthalten i balarna låg då på ca 20%. 
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Figur 5. Hampa skördad med röjsåg och hackad med ensilagehack på luciadagen 2008. 

3.2 Tornadoberedning av hampa 
Tornadoutrustningen i Skelleftehamn har för projektets vidkommande utnyttjats vid två 
tillfällen, dels i oktober 2007, dels i december 2008. Vid det första tillfället kördes det 
septemberskördade materialet som balats ca en månad tidigare. Tyvärr hade balarna 
punkterats vilket innebar att hampan så smått hade börjat mögla. I storleksordningen 100 kg 
fuktig hampa bereddes vid detta tillfälle. Tyvärr saknas detaljer kring förhållandena i övrigt 
vid denna första testkörning. 
 
Vid det senare tillfället kördes material som skördats i december och maj. Betydligt mindre 
materialmänger testades vid detta tillfälle. Temperaturen i lokalen var kring nollpunkten 
vilket innebär förhållandevis torr luft i absoluta termer men den relativa fuktigheten var ändå 
typisk för årstiden. Det decemberskördade materialet upplevdes som ganska torrt när det kom 
ut ur tornadon men vid en regelrätt fukthaltsbestämning visade det sig att den ändå var så pass 
hög som ca 37%. Allt material eftertorkades därför inom ett dygn i en varmluftsugn vid 50 C. 
Det redan torra vårskördade materialet hade en fukthalt på ca 18% efter tornadokörningen. 
Ingen av dessa körningar utnyttjade någon förvärmning av ingående luft till tornadon. 

3.3 Framtagning av provmaterial 
Utgående material från tornadon är en i huvudsak torr blandning av alla ingående 
komponenter där finandelen utgörs av skävor, bladrester, kortfibrer samt eventuell jord eller 
sand som följt med materialet redan från skördefältet. För att få fram de önskade fibrerna har 
en roterande sållningsmaskin, en variant av trumsikt, konstruerats och tillverkats, se Figur 6. 
Den utgörs av en kub med stålplåtar med 5 mm håldiameter på de fyra sidor som utgör själva 
sållet. En mindre elmotor driver anordningen runt med ca 20 varv per minut. Med denna 
trumsikt har de olika omgångarna körts för att få fram huvudbeståndsdelarna, fibrer respektive 
finmaterial. 
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Figur 6. Trumsikt som byggts för att separera det tornadoberedda materialet i fibrer och en 
finandel bestående av skävor, bladrester och kortfibrer. 
 
Efter tornadoberedningen bestod det utgående materialet av en stor andel finmaterial som 
dammade väldigt mycket. Själva siktningen visade sig därför vara olämplig att utföra 
inomhus så verksamheten fick efter ett tag flytta utomhus. Även om dammet inte anses ha 
några skadliga effekter på hälsan så är det mycket obehagligt att andas in. Dessutom lägger 
det sig som ett tunt lager överallt i omgivningen. 
 
När hampan hackas redan på fältet och läggs på hög så anrikas materialet på fibrer beroende 
på att skävorna lätt ramlar ur och ned på backen, alternativt följer med vinden. För det 
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decemberskördade materialet var emellertid kontrollen god på materialet från fältet och hela 
vägen in i tornadon. Det enda som inte är känt är hur mycket finmaterial som fastnade i 
tornadons partikelfilter i den utgående luftströmmen. Det färdiga tornadoberedda materialet 
uppvisade dock en rimlig fördelning mellan mängden prima fibrer (ca 20%) som fångats upp 
på sållet och resterande finandel (ca 80%) som ramlat igenom. Detta betyder att tornadon inte 
signifikant förändrar fiberutbytet jämfört med vad som finns i den ursprungliga stjälken. 
 
De fibrer som stannade på sikten såg ganska lika ut till formen oavsett skördetidpunkt. Till det 
yttre påminner materialen om ull fast mycket lättare. Fiberbuntarna är betydligt mer 
separerade i elementarfibrer än vad traditionellt beredd hampa är. Vidare är färgen väldigt 
olika mellan de olika skördetidpunkterna. Den hampa som skördades i september antog en 
grönbrun nyans där säkert en hel del klorofyll fortfarande finns kvar, se Figur 7. 
 

 
 
Figur 7. Fibrer från hampa skördad i mitten av september vid en fukthalt på ca 75% . Det 
hackade utgångsmaterialet är processat i Airgrinders tornado och därefter siktat för att 
avlägsna allt finmaterial mindre än 5 mm. 
 
Hampan som skördades i december hade grönbruna stjälkar men fibrerna blev efter 
tornadoberedningen mörkgrå, se Figur 8. Det vårskördade materialet som var ljusgult till 
ljusgrått före beredningen blev till slut huvudsakligen ljusgrått, se Figur 9. 
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Figur 8. Som Figur 7 men med hampa skördad i mitten av december, fukthalt ca 77%. 
 

 
 
Figur 9. Som Figur 7 men med hampa skördad i mitten av maj. Fukthalt vid beredning ca 
20%. 

 17



4 Provning av tornadomaterial 
Tornadomaterialet har undersökts närmare beträffande bl a värmekonduktivitet och 
hygroskopicitet. Resultaten av dessa redovisas i följande avsnitt i jämförelse med 
litteraturuppgifter på olika hampisoleringar. Dessutom har några enkla armeringsförsök med 
hampfibrer i gips utförts. 

4.1 Hampa som isolering 

4.1.1 Värmekonduktivitet och densitet 
Ett flertal olika typer av hampisolering förekommer på marknaden förutom lösull. Det finns 
skivor och mattor av i stort sett ren hampfiber, typ Thermo-Hanf (7) samt en liknande produkt 
från Hemcore i Storbritannien (8). Det finns även blandmaterial med hampa och återanvänd 
bomull, Isonat, samt hampa och träfiber, Isonat+, (9). Samtliga nämnda isoleringsprodukter 
har en deklarerad värmekonduktivitet på 0.038 – 0.040 W/mK och uppvisar, i de fall de 
uppges, densiteter på ungefär 36 ± 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 det aktuella fallet har en enkel utrustning utnyttjats, bestående av en 
testvägg innehållande hampa och ett referensmaterial med känd värmekonduktivitet. 
Utrustningen och metoden är inte standardiserad men har utnyttjats vid tidigare tillfällen med 
acceptabelt resultat (10). 
 
I Tabell 1 görs en jämförelse mellan olika lösullsprodukter beträffande densitet och 
värmekonduktivitet. Materialen är ”HDW 1A”(11) samt de varianter av gårdsproducerad 
lösull som nyligen redovisats av Green4u (3). 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”. Tornadoprocessad hampa skördad i december och 
maj fanns inte i tillräckligt stor kvantitet för att kunna testas i den tillgängliga utrustningen. 
Som referensmaterial har en skiva med glasull (Isover) utnyttjats. Slutligen ges några siffror 
för lösull av vårskördad hampa framtagen i Finland (12) samt data från en större EU-studie 
(13) där långa och grova fibrer jämförs med korta och fina dito. 
 
Tabell 1. Jämförelse av densitet och värmekonduktivitet hos några lösullsprodukter av 
hampa. 

Isolering Densitet, 
kg/m3

Värmekondukti-
vitet, λ, W/mK 

Testmetod Ref 

HDW 1A 50-60 0.050 EN 12667 11 
G-1 22 0.067 -:- 3 
G-2 28 0.060 -:- -:- 
G-grovhackat 50 0.052 -:- -:- 
G-finhackat 50 0.044 -:- -:- 
Tornadohampa (sep) 45 0.049 Vertikal referensskiva  Denna publ 
G-3 45 0.054 -:- -:- 
G-4 55 0.048 -:- -:- 
Isover UNI-skiva 36 17 0.036 -:- -:- 
Frost-retted 48 0.043 Okänd 12 
Lang, grob 50 0.049 ISO 8302 13 
Kurz, fein 50 0.047 -:- -:- 

 18 



 
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, dvs 
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 – 0.072 W/mK resp 
100 – 140 kg/m3 (14). 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 10 har värmekonduktiviteten plottats mot densiteten för de olika isoleringarna. De mer 
finfördelade fibrerna tenderar att ger ett förhållandevis lägre λ-värde för samma densitet 
jämfört med de flesta av de övriga isoleringarna, se triangelsymbolerna i Figur 10. Skillnaden 
i finhetsgrad hos fibrerna framgår tydligt av Figurerna 11 och 12 vilka visar hur den relativt 
grova fibern G-4 ser ut jämfört med den mer bomullsliknande tornadohampan. 

 
Figur 10. Värmekonduktivitet hos olika varianter av lösull från hampa vid olika densiteter.  
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Figur 11. Lösull av hampa, prov G-4, från vårskördad hampa erhållen från Green4u. 
 

 
 
Figur 12. Lösull av tornadohampa tillverkad av grön hampa skördad i september. 

 20 



4.1.2 Fukt och mögel 
Om man jämför fuktupptagningsförmågan i luft mellan olika träfiberisoleringar så finner man 
att skillnaderna är små, för att inte säga försumbara (15). Hampan är inget undantag utan 
följer samma mönster som andra cellulosaisoleringar (16-19). 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% RH, 20 C 
samt i vanlig rumsluft. Fuktkvoten bestämdes efter 2 dygn då jämvikt uppnåtts i ett 
klimatskåp samt efter uttorkning i rumsluft efter ytterligare 2 dygn, se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Jämviktsfuktkvot(%) för tornadoprocessad hampa skördad vid olika 
tidpunkter. 
Tillstånd September December Maj 
85% RH, 20 C 17.1 14.9 14.9 
Rumsluft 5.7 5.5 5.7 

 
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 (16-19). 

4.1.3 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 (11). 

4.1.4 Hälso- och 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. 

4.2 Hampfiber som armering 
Ett enkelt försök har gjorts med inblandning av hampfiber i vanlig modellgips. Tre 
normprismor, 160 x 40 x 40 mm, tillverkades av vartdera receptet. Proverna utsattes efter 
torkning för provning i en böjdragprovmaskin med belastning av provet i tre punkter tills det 
sprack. Den erhållna brottlasten omräknades sedan till böjdraghållfasthet enligt standard. 
Resultaten sammanfattas i Tabell 3 och i Figur 13. Dessa resultat kan sägas representera den 
effekt som i allmänhet uppnås vid fiberarmering av olika matriser, antingen det handlar om 
plast, cement, trä eller som i detta fall gips. 
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Tabell 3. Recept och böjdraghållfasthet för blandningar av gips och septemberskördad 
tornadohampa. Medelvärde av trippelprov. 
Material Recept Böjdraghållfasthet, MPa  
Gips 1200g gips, 600ml vatten 5.30, 5.48, 5.02      medel 5.27 
Gips+Hampfiber 1200g gips, 600ml vatten, 5g hampfiber 6.47, 7.71, 6.91      medel 7.03 
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Figur 13. Resultat från provning av böjdraghållfasthet hos modellgips med och utan 
inblandning av tornadoberedd hampfiber. Medelvärde av tre provkroppar. 
 

5 Investeringskalkyl 
Hampfiber tillverkad i Tyskland säljs där för ca €0.50 per kg i större kvantiteter. Det betyder 
att en tillverkningskostnad för svensktillverkad fiber bör ligga på 4 à 4.50 kr/kg för att den ska 
vara attraktiv att tillverka från en rent ekonomisk synvinkel. Sedan finns det andra värden 
med hampan som skulle kunna motivera att den kan få kosta lite mer än så för att kunna 
tillverkas. 
 
Eftersom det inte ännu har tillverkats en tornadomaskin efter Airgrinders princip på 
kommersiella grunder så är det svårt att göra en riktig uppskattning av investerings- och 
driftskostnaderna. Baserat på knapphändiga och antagna uppgifter har ändå ett försök till 
uppskattning gjorts nedan. Som utgångspunkt har valts den pilotutrustning som finns i 
Skelleftehamn och som man redan har testat under några år. Dessa siffror utnyttjas i en 
grundkalkyl vars känslighet för ändrade ingångsvärden sedan kan analyseras. 
 
Den kalkylmodell som tillämpats är nettonuvärdesmetoden som uttrycker skillnaden mellan 
nuvärdet och grundinvesteringen. Om nettonuvärdet är större än noll är investeringen lönsam 
och ju större nettonuvärde desto bättre är investeringen. Microsoft Excel har inbyggda 
funktioner med förklaringar som gör nuvärdeberäkningarna ganska lätta att utföra. 
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En tänkt anläggning för beredning av hampa består i huvudsak av en mottagningsdel som 
utgörs av 2 st tornsilos på ca 1000 m3 vardera samt själva tornadomaskinen som torkar och 
sönderdelar hampan. Denna investering inklusive kringutrustning bedöms uppgå till 7 MSEK. 
Avskrivningstiden för hela investeringen kan utan vidare sättas till 20 år eftersom det handlar 
om robusta konstruktioner med ett minimum av rörliga delar och slitage. Detta gör också att 
en årlig underhållskostnad på 2% av investeringen är motiverad. En schablonmässig 
kalkylränta på 8% har antagits i grundkalkylen. 
 
I beräkningsexemplet antas att den odlade arealen är 250 ha och att skörden i genomsnitt 
ligger på 8 ton ts/ha. Kostnaderna för utsäde, jordbearbetning, gödning, skörd och transport 
till mottagningsdelen bedöms summera sig till 9 000 kr/ha. Detta belopp baseras på 
uppskattningar som gjorts vid JTI (20, 21), uppräknade till en rimlig nivå med hänsyn till de 
kostnadsförändringar som skett sedan 2005/2006. 
 
Torkningskapaciteten hos tornadon antas i genomsnitt vara 500 kg/h vid en effektförbrukning 
på totalt 300 kW kontinuerligt. Detta innebär alltså ca 0.6 kWh/kg vatten. Kostnaden för 
energin som främst driver tornadon är satt till 1 kr/kWh. 
 
För grundkalkylen antas att ingående material har en fukthalt uppgående till 40% och det 
beredda materialet en fukthalt på 15%. Andelen fibrer är 25% och resterande 75% utgörs av 
skävor, bladrester och kortfibrer. Ett tänkt försäljningspris per kg för fibrerna är i 
överensstämmelse med den tyska marknaden satt till SEK 5.50 och för finandelen SEK 1.50. 
Om finandelen betraktas som energi så motsvarar detta ett pris per kWh på 0.30 kr. 
 
I Bilaga 1 finns hela kalkylen presenterad för både kostnader och intäkter. Investeringen är 
som tidigare nämnts bedömd utifrån nettonuvärdesmetoden och visar att de grunddata som 
utnyttjats ger ett litet men ändå positivt överskott. I Tabell 4 görs en känslighetsanalys genom 
att, en i taget, variera några av de intressanta ingångsparametrarna. Resultatet bedöms utifrån 
hur nettonuvärdet av investeringen förändras för respektive parameter. Det bör noteras att 
inget restvärde ansatts för utrustningen efter 20 år trots att detta med största säkerhet kommer 
att uppgå till ett ansenligt belopp även om bara skrotvärdet skulle beaktas. 
 
Kalkylen i Tabell 4 visar att flera av de ingående parametrarna inom rimliga 
variationsområden får ganska stora konsekvenser på investeringens lönsamhet. Såväl 
skördens storlek som fuktigheten hos det ingående materialet slår igenom kraftigt i kalkylen. 
Att kunna leverera in en stor skörd med ett minimum av spill är mycket betydelsefullt för 
lönsamheten. I kalkylen beräknas drifts- och arbetstid efter hur lång tid som krävs för att 
bereda den antagna skördevolymen med hänsyn till bl a fukthalten. Det betyder att ett torrare 
material går snabbare att torka, vilket innebär att maskinen kan köras kortare tid vilket i sin 
tur kräver färre arbetstimmar. Om materialet däremot är fuktigare så sker en kraftig fördyring 
av beredningskostnaden i motsvarande grad. 
 
Av de olika kostnadsposterna inverkar allt fältarbete från odling till skörd, löner, energipriser 
och underhållskostnader förhållandevis lite på kalkylresultatet. På intäktssidan, å andra sidan, 
är såväl fiberandelen som det direkta försäljningspriset av stor betydelse för hur kalkylen 
bedömer lönsamheten. 
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Tabell 4. Känslighetsanalys gjort i förhållande till en vald grundkalkyl utvärderad efter nettonuvärdesmetoden för en avskrivningstid 
på 20 år. Likhetstecken, = , innebär att grundkalkylens parametrar används i övrigt. 
Kostnadsparametrar Grundkalkyl Variationsparametrar vid känslighetsanalys 

Total skörd ts per ha, kg 8000               10000 = = = = = = = = = = = = =

Odlingskostnad totalt per ha, kr 9000               = 10000 = = = = = = = = = = = =

Fukthalt hos skördat mtrl, % 40               = = 30 = = = = = = = = = = =

Fukthalt hos berett mtrl, % 15               = = = 18 = = = = = = = = = =

Torkkapacitet vatten per h, kg 500               = = = = 700 = = = = = = = = =

Effektförbrukning tornado, kW 300               = = = = = 350 = = = = = = = =

Energipris per kWh, kr 1               = = = = = = 1.25 = = = = = = =

Underhållskostnad som andel av investering, % 2               = = = = = = = 3 = = = = = =

Lönekostnad, kr/h 300               = = = = = = = = 250 = = = = =

Investeringskostnad, MSEK 7               = = = = = = = = = 9 = = = =

Kalkylränta på investering, % 8               = = = = = = = = = = 5 = = =

Intäktsparametrar                

Andel fiber i skörd, % 25               = = = = = = = = = = = 30 = =

Försäljningspris fiber, kr/kg 5.50               = = = = = = = = = = = = 7 =

Försäljningspris skävor, kr/kg 1.50               = = = = = = = = = = = = = 2

Lönsamhet?                

Beräknat nettonuvärde, MSEK 0.75             10.14 -1.70 6.36 1.77 4.05 -0.21 -0.69 -0.06 1.71 -2.47 4.21 4.68 8.12 8.12
 



6 Diskussion 
I denna rapport har en ny och delvis oprövad teknik undersökts för att se om den kan 
användas för beredning av hampfibrer. De tester som gjorts med den nya tornadotekniken har 
givit mycket intressanta resultat. Detta innebär samtidigt att utsikterna är goda att hampan ska 
kunna skördas oberoende av vädret, när fibrernas kvalitet är som bäst och när växten är som 
lättast att hantera. Vidare kan behovet av fältrötning och fälttorkning elimineras, något som 
också är väderberoende. Fuktig nyskördad hampa kan ensileras och lagras antingen i form av 
lufttäta inplastade balar på gårdsnivå eller ännu hellre i moderna tornsilos i anslutning till 
själva beredningsanläggningen. Om hampan skördas direkt från stående gröda och 
transporteras direkt till mottagningssilon så minimeras spillet avsevärt. Det finns 
uppskattningar som gör gällande att spillet vid vårskörd kan uppgå till 40% och däröver (1). 
 
Vid bedömning av lönsamhet och investeringskostnader bör man även beakta sådana faktorer 
som skördesäkerhet, jämnhet i kvaliteten hos fibrerna, möjlighet till småskalighet och 
minimering av transporter. Regionala och lokala förutsättningar i övrigt kan också spela en 
avgörande roll, inte minst om man tar hänsyn till samordningsmöjligheter för nyttjande av t ex 
spillvärme eller av anläggningen som helhet. Enligt omfattande tester gjorda av företaget 
Fibre Tornado AB finns stora möjligheter att öka torkningskapaciteten för våta material 
genom att utnyttja spillvärme från intilliggande industrier för att värma den ingående luften. 
Vissa av dessa faktorer kan dock vara svåra att värdera i reda pengar. 
 
Idag skulle det knappast gå att räkna hem en investering baserad på den teknik som övriga 
Europa använder för hampberedning. En ny sådan anläggning skulle bli alldeles för dyr i 
inköp och den skulle endast kunna utnyttjas i sådana områden, t ex på Gotland, där vädret 
normalt tillåter en relativt riskfri rötning och torkning av hampan ute på fältet. Vidare så 
skulle en traditionell anläggning behöva betjäna hamparealer på minst 1000 ha. 
 
Lösullsisolering av hampa kan åstadkommas redan idag med relativt enkla medel (3). 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. Dessa fibrer liknar i hög grad sk cottoniserad hampa. 
Cottonisering är en förädlingsprocess som innebär att fibrerna under inverkan av kemikalier, 
enzymer eller ånga tvingas att ytterligare dela upp sig i elementarfibrer. Slutprodukten 
kommer i högre grad att likna bomull, därav namnet cottonisering. 
 
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, 
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, 
t ex 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. 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 (22) som idag tillverkar 
cellulosaisolering av pappersmassa. Termoträ skulle utan större omställningar kunna tillverka 
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även lösullsisolering av hampa. Förhoppningen är att det inom några år ska finnas 
svensktillverkad hampisolering, både lösull och skivor, att tillgå på marknaden och till ett 
konkurrenskraftigt pris. 
 
Totalt kan man konstatera att det under vissa förutsättningar, vilka får anses vara rimliga, 
finns utrymme för att kunna göra en lönsam investering av en beredningsanläggning för 
hampa baserad på Airgrinders tornadoteknik. Om det mot förmodan skulle visa sig att 
hampan inte får det utrymme som den förtjänar i ett framtida hållbart samhälle så kan den 
utrustning som omfattas av investeringen användas för många andra ändamål. 
Nedmalningsförmågan i kombination med den effektiva torkningen gör att många industriella 
processer kan göras effektivare med denna teknik (4,6). En investering är därför förknippad 
med en förhållandevis låg risk. 

7 Slutsatser 
Denna förstudie om hampberedning med Airgrinder AB’s tornadoteknik visar att det finns 
både tekniska och ekonomiska förutsättningar för att få fram en attraktiv produkt. Jämfört 
med traditionellt beredd hampa så har en stor del av väderleksberoendet eliminerats eftersom 
hampan inte behöver vare sig rötas eller torkas innan tornadoberedningen. Tornadohampan i 
det utförande som hittills provats har kortare fibrer och är mer separerad i enskilda 
elementarfibrer än vanlig fältrötad hampa. Detta gör att den påminner lite om sk cottoniserad 
hampa, ett faktum som kan göra den än mer användbar och intressant som fiber. 
 
För tornadotekniken spelar det ingen roll när på året hampan skördas. Separeringstekniken 
fungerar lika bra för fuktig höstskördad hampa som för torr vårskördad hampa. 
Fiberkvaliteten beror av skördetillfället och den återfinns givetvis även i slutprodukten. 
Kapaciteten för processen är däremot starkt beroende av det ingående materialets fukthalt. 
Detta innebär att hampa med hög fukthalt kräver en längre uppehållstid i tornadon än vad ett 
torrare material gör. Vid etableringen av en beredningsanläggning bör man därför försöka att 
hitta samkörningsfördelar med andra verksamheter, både beträffande spillvärmen och för 
utnyttjandet av själva tornadoanläggningen. 
 
Tornadohampan kan användas för en mängd olika ändamål där värmeisolering är en av många 
intressanta möjligheter. Tester som gjorts visar att värmekonduktivitet och 
fuktbuffringsförmåga hos tornadohampa är likvärdiga med andra cellulosabaserade 
lösullsmaterial. Fibrernas styrka och seghet kan med fördel nyttiggöras i form av armering i 
olika typer av kompositer. Vid ett försök där mindre än 0.5 vikt-% hampfiber blandades in i 
vanligt modellgips erhölls en förbättring av böjdraghållfastheten med hela 33%. 
 
En tänkt anläggning för tornadoberedning av hampa utgörs av en mottagningsdel som består 
av ett antal tornsilos samt en tornadodel som har en kapacitet som är i paritet med den 
pilotanläggning som för närvarande finns i Skelleftehamn. Den har en kapacitet som skulle 
kunna betjäna ett odlingsområde på ungefär 250 ha hampa. Investeringskostnaden uppgår i 
detta fall till 7 MSEK. Nettonuvärdesmetoden har utnyttjats för att bedöma möjligheterna till 
en lönsam investering i tornadotekniken för beredning av hampa. Lönsamheten bestäms av en 
mängd olika faktorer där storleken på den bärgade skörden per hektar är särskilt betydelsefull. 
Allt arbete och alla omkostnader i anslutning till odling fram t o m skörd är ju att betrakta som 
en fast kostnad och ju större skörd som kan tas och med ett minimum av spill desto bättre blir 
kalkylen. Även andelen fiber i förhållande till skävor samt fukthalten i det ingående materialet 
är viktiga parametrar i kalkylen. I slutänden spelar priset på fibrer och även skävor en 
avgörande roll. Mindre genomslag på investeringens lönsamhet har sådana faktorer som löner, 
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energipriser och underhållskostnader. Man ska dock komma ihåg att den utförda kalkylen 
baseras på ganska vaga ingångsdata och ett annat val av t ex kalkylräntan skulle kunna 
omkullkasta hela resonemanget. 
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