
Visste du att den energi som används i byggnader idag utgör över 40% av all energi som an-
vänds i Europa? Det är därför energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå 
klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, och med dagens skyhöga energipriser betalar 
sig en investering i isolering snabbare än någonsin. PAROC Stenull är en naturligt hållbar 
isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt. 

Vi har tagit fram en projekteringsanvisning som underlättar vid dimensionering av isolering 
för ventilerade ytterväggar. Ladda ned den på vår hemsida! Där kan du också läsa mer om  
F O Petersons projekt Brf Träkronan i Göteborg. Välkommen till PAROC.SE.

ÄR DU PROJEKTÖR ELLER 
FÖRESKRIVARE?

REFERENSPROJEKT Brf Träkronan, Göteborg
Totalentreprenör: F O Peterson

Avs:
Svensk Byggtjänst AB
113 87 Stockholm
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Hållbara material och 
en ny chefredaktör

AB SVENSK BYGGTJÄNST
Norrtullsgatan 6, 

 113 29 Stockholm
tfn: 08- 457 10 00,  
www.byggtjanst.se 

E-post till personalen enligt 
modellen: fornamn. 

efternamn@byggtjanst.se

REDAKTION

tf Chefredaktör, 
Ansvarig utgivare
Helen Strandgren

Redaktör 
Renovering
Annelie Björling

Redaktör 
Förvaltning
Anna Hedenrud

Redaktör 
Hus
Sofie Kalodimos

Redaktör 
El & Tele
Manfred Otterheim

Redaktör 
VVS
Louise Rosén

Redaktör 
Anläggning
Johan Rosholm

Formgivare och 
bildredaktör
Tobias Sterner

ANNONSER
Annonsbokning

Mediarum Sverige AB,  
08-644 79 60

lars.martenson@mediarum.se

Tryck
Trydells

Redaktionen ansvarar ej för 
icke beställt material. Eftertryck 
och kopiering av text och bild/

illustration får inte ske utan 
redaktionens medgivande. 
Inte heller återpublicering i 

elektronisk form på exempelvis 
hemsidor eller databaser får ske 

utan tillstånd.

LEDARE
Helen Strandgren, tf chefredaktör

M
aterialanvändning 
kräver energi 
och resurser 
samt genererar 
föroreningar och 
avfall. Därför är 
genomtänkta 
materialval 
avgörande för 
hur vi belastar 

miljön på ett sätt som är långsiktigt 
hållbart. 

I det här numret, som har tema 
hållbara materialval, kan du 
bland annat läsa om hur tre olika 
kommuner arbetar med fokus 
på hållbara inköpsprocesser 
och materialval. I samma artikel 
poängterar Ola Stjärnberg på 
Upphandlingsmyndigheten, 
att det finns enkla sätt att 
förbättra byggprojektets 
hållbarhetsfokus. Det handlar 
om att medvetandegöra byggets 
klimatpåverkan. 

”Du måste lämna en 
klimatberäkning till Boverket när 
du är färdig. Något som inte kostar 
så mycket är att även göra den här 
klimatberäkningen medan du 
projekterar. På så sätt vet du vilka 
som är de stora utsläppsposterna 
vid nyproduktion. Och bara med 
den medvetenheten brukar det 
födas någon slags idérikedom. Det 
är det enklaste och det första man 
ska göra.”

Nedskräpning  i världens hav är 
ett gigantiskt miljöproblem som 
ökar i omfattning. Insamling och 
återvinning är ett måste för att 
komma tillrätta med problemet. 

Nu väljer allt fler företag att satsa 
på återvinning av havsplast vid 
tillverkning av nya produkter.  
På sidan 46- 47 kan du läsa om två 
av dem. 

Hampakalk är ett byggnadsmaterial 
som har fått ett uppsving. Det 
biobaserade materialet har en låg 
klimatpåverkan samtidigt som 
isolerings- och fuktegenskaperna 
är goda. I Frankrike har det 
uppskattningsvis byggts 10 
000 hus med hampakalk. 
Paulien Strandberg-de Bruijn, 
byggmaterialforskare på Lunds 
universitet/Lunds Tekniska 
Högskola, berättar att en annan 
byggteknik används när man 
bygger med hampakalk. Husen 
byggs vanligtvis inte med ett 
material för varje funktion utan 
hampakalk används runt hela 
stommen ut till yttervägg med 
kalkputs som ytskikt.

Med glädje vill jag avslutningsvis 
berätta att vi snart har en ny 
chefredaktör på plats. Lagom till 
detta nummer kommer ut tillträder 
nämligen Ingar Lindholm som 
chefredaktör för Byggkoll. Ingar 
kommer närmast från tidskriften 
Miljö & Utveckling och har 
innan dess bland annat 
arbetat på Energi & Miljö. 

Önskar dig en  
trevlig läsning!

HELEN STRANDGREN
PRODUKTOMRÅDESCHEF / TF CHEFREDAKTÖR Trycksak 

3041 0091

SVANENMÄRKT 010-228 15 55
www.byggakademin.com 

Framtiden tillhör dig Framtiden tillhör dig 
som vill utvecklassom vill utvecklas
Utbilda dig var du vill. Streamat  
online eller i våra klassrum.

Hör gärna av dig eller boka kurs  
direkt på byggakademin.com 

Vi utbildar framförallt inom.

 Projektstyrning 

 Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

 Teknik och installation

 Juridik

 Chef, ekonomi och ledarskap

Välkommen att utbilda 
dig hos oss.
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RAPPORT

Stöd för återbruk i 
offentliga fastigheter
Två handfasta skrifter från SKR, Sveriges 
kommuner och regioner, ska hjälpa 
med återbruk. Skrifterna riktas till 
fastighetsägare av offentliga lokaler.

Målgruppen för skrifterna är tjänste-
personer inom offentlig sektor som 
ansvarar för att ta fram beslutsunderlag 
där återbruk föreslås. Målgrupper är även 
beslutsfattare och hyresgäster.

I skriften ”Återbruk - Nuläge” går det att 
läsa om hur långt man kommit med 
återbruk i Sverige och i andra länder.

Nationellt framkommer att återbruk till 
stor del fortsatt är i en uppstartsfas. Det 
finns många intressenter och drivkrafter 
som stöttar omställningen, men 
avsaknaden av en etablerad marknad och 
utmaningar kring att få tillgång till och 
hantera återbrukade varor ses som stora 
hinder. Det råder också osäkerhet kring 
juridiska förutsättningar och hur dagens 
regelverk ska tolkas och tillämpas när 
det gäller återbruk. I skriften presenteras 
också ett antal inspirerande exempel. 

I den andra skriften, ”Återbruk – 
Arbetsmetodiker”, beskrivs en metodik 

för arbete med återbruk. Arbetsgången är 
baserad på sju utmaningar som har identi-
fierats som nyckelfaktorer för att lyckas in-
föra ett storskaligt återbruk, se faktaruta.

Skriften innehåller också en 
översiktlig genomgång av de juridiska 
förutsättningarna inklusive upphandling 
och kravställning. Skriften ger även 
vägledning i hur klimatnyttan av 
återbruk kan beräknas utifrån ett 
livscykelperspektiv.
AV ANNELIE BJÖRLING

ELPRODUKTION

STORSKALIG BATTERILAGRING AV SOLEL
KTH, batteritillverkaren Northvolt och fastighetsbolaget Einar 
Mattsson samarbetar för att hitta sätt att optimera balansen mellan 
solceller, elanvändning, batterilager och elpriser. I projektet 
används solceller som sitter på fastigheterna som Einar Mattsson 
äger på Campus KTH i Stockholm. I ett av husen har det även 
byggts ett specialanpassat och hermetiskt tillslutet rum för 
batteriinstallationen och kringutrustningen.

Northvolt har i ett första steg installerat batterier som kan 
lagra 186 kilowattimmar. Efter årsskiftet kommer batterier som 
tillsammans kan lagra cirka 300 kilowattimmar vara installerade. 
Om de laddas och laddas ur en gång per dag kan de ge ungefär 100 
000 kilowattimmar per år. Livslängden är beräknad upp till 5 000 
laddningscykler.

– Jag hoppas att våra forskningsresultat kan leda till en 
standard som gör fastighetsägare villiga att investera storskaligt i 
optimerade solenergilösningar, säger projektledare Monika Topel, KTH. 
AV MANFRED OTTERHEIM

Utmanar träets 
egenskaper
ARKITEKTUR Över en drygt tolv meter hög 
träigloo växer en unik träkonstruktion fram på 
Tekniska museets innegård i Stockholm. Här ska 
allmänheten kunna njuta av både arkitektur och 
visualiseringsteknik.
Det är mäktigt att klättra på bygg-
ställningarna och ta sig till Wisdomes 
asymmetriska takkonstruktion. Genom 
de böjda träbjälkarna syns domen – en 
träigloo som är sammansatt av 277 unika 
trianglar. Taket upplevs spänna över 
domen, som om det vore en tjock tältduk. 
Istället består det av över 10 000 delar som 
byggts ihop i ett tredimensionellt pussel. 
Detta med endast 0,5 millimeter till godo 
på varje kortsida och noll millimeter till 
godo på långsidorna.

I denna byggnad kommer allmänheten 

från och med nästa höst kunna uppleva 
hur teknikens gränser vidgas. Både 
arkitektoniskt och genom den stora 
3D-duk som ska spännas upp i domen och 
visa projektioner i 360 grader.

Projektets arkitekt är byrån Elding 
Oscarson som krokade arm med konstruk-
tören Florian Kosche. Men för att göra den 
komplexa träkonstruktionen möjlig fick 
de söka sig så långt som till Schweiz och  
konstruktören Hermann Blumer.

− Tillsammans med Florian Kosche 

kom vi fram till ett designkoncept som 
bygger på en asymmetrisk konstruktion 
med tunna remsor av en typ av plywood, 
som man lägger ihop till ett rutnät och 
fixerar så att det blir ett superstarkt skal, 
säger Johan Oscarson, en av arkitekterna.

Han ser projektet som en utforskande 
och lärande process. Projektet är för 
honom inte bara en byggnad, utan också 
en källa till ny kunskap om material, 
produktion och arbetssätt. 

− Vi ville att byggnaden skulle bli en 
upplevelse och en attraktion i sig och 
inte bara att det vi byggde den runt skulle 
vara attraktionen. Träbyggandet har en 
lång tradition i Sverige men det är ganska 
få byggnader i samtiden som faktiskt 
utmanar träets egenskaper. På Tekniska 
museet kände vi att här har vi chansen att 
göra något som stretchar och utforskar vad 
som är tekniskt möjligt att göra med träet 
som material, säger Johan Oscarson.

Yttertaket och kantbalken är byggt med 
LVL, laminerat fanervirke, som kommer 
från Finland. I yttertaket kupol, dom, kafé 
och toalett-delarna så har CLT, korslimmat 
trä, från ett sågverk i Värmland använts. 
Taket är 26 gånger 48 meter utan interna 
pelare men med 24 pelare runt fastigheten, 
som bär upp hela konstruktionen.
AV SOFIE KALODIMOS

För att göra detta gigantiska 
träpussel lite mer avancerat 
har Elding Oscarson valt att 
inte låta taket vara spegel-
vänt. De olika konvexa och 
konkava materialdelarna 
måste därför sättas samman 
med en oerhörd precision.

Batterierna som 
installerats väger 
närmare sex ton.

UTMANINGAR
Sju nyckelfaktorer för att lyckas införa 
storskaligt återbruk.

X Kunskap och erfarenhet

X Planera och budgetera

X Inventering och tillgängliggörande

X Demontering

X Mellanlagring

X Frakt och logistik

X Återtillverkning.

KOLLEKTORER

NYA ANVISNINGAR 
FÖR GEOENERGI
Svenskt Geoenergicentrum 
har tagit fram nya anvisningar 
för förläggning av kollektorer 
i geoenergianläggningar. 
Förhoppningen är att de ska 
bidra till långsiktigt hållbara 
installationer.

– Anvisningarna kan vara 
både ett stöd vid upphandlingar  
och en kunskapskälla för  
installatörer vid själva utförandet, 
säger Joakim Hjulström, 
geoenergispecialist på  
arkitektur- och teknik-
konsultbolaget Sweco.

Anvisningarna är indelade 
i fyra delar; En del om själva 
borrhålen och kollektor- 
slangen som går ner i borrhålen. 
En del om köldbärarvätskor, 
en del om installationer mellan 
borrhålen och teknikrummet 
och slutligen en del om egen-
kontroll, tillsyn och underhåll.
AV LOUISE ROSÉN

En geoenergianläggning omfattar stora 
investeringar. 
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BUTIKSJÄTTEN 
SATSAR PÅ TRÄ
Ica Fastigheters nya byggnader ska 
främst byggas i trä. Strategin togs av 
företaget för några år sedan. Nu håller 
bolagets mest hållbara butiksfastighet 
på att växa fram.
TEXT JOHAN ROSHOLM FOTO TOBIAS STERNER

I 
utkanten av Åkersberga, längs med vägen mot 
Stockholm, är det full aktivitet vid en av tomterna 
i det lilla handelsområdet. Här finns redan större 
matvarubutiker i form av Willys och Coop.  
Nu håller en tredje butik på att uppföras. En ny Ica 
Maxi-butik. Den byggs till stora delar i trä, vilket 
gör att den sticker ut från resten av byggnaderna i 
området.

Projektledaren Andreas D‘Amico från beställaren 
Ica Fastigheter visar runt på byggarbetsplatsen. 

Stomkomplettering håller på att genomföras, 
ytterfasaderna är också snart helt klara. Byggstarten 
för projektet var i oktober 2021. 

– Det har fungerat bra. Produktionen har löpt på bra 
och det har inte varit några konstigheter i att hantera 
träet, säger Andreas D‘Amico. 

Pelarna inne i byggnaden har större dimensioner 
än om de hade varit i betong eller stål. Träet är 
konstruktionsvirke, enligt hållfasthetsklass C. 
Byggnaden kommer att bestå av KL-trä och limträ. 

Mycket av träet kommer att vara synligt när 
byggnaden står klar. En utmaning är det 
kosmetiska, säger Andreas D’Amico. 

– I värsta fall kanske man måste slipa av en 
del av träet för att få en fin yta. Det är en  
utmaning med trä när det är exponerat.

Catarina Ekberg, chef för projektutveckling på Ica 
Fastigheter, håller med om att det finns utmaningar 
med att bygga i trä. Till exempel krävs det en 
noggrannare projektering med anledning av akustik, 
brand och fukt. 

– Det är väldigt viktigt att man är noggrann i hela 
processen, framhåller Catarina Ekberg.

Samtidigt påtalas det estetiska värdet av att ha 
mycket trä synligt i byggnaden. Upplevelsen blir 
annorlunda för besökande kunder och de anställda i 
butiken. Klimatet blir positivt och fukt regleras också 
bättre av materialet.

Ica Fastigheter antog för några år sedan en strategi 
vad gäller bygge i trä. Där det går ska nya byggnader 
i första hand uppföras med en stomme av trä. 2020 
öppnade den första butiken, Ica Supermarket 

PROJEKT 
ICA MAXI 
ÅKERSBERGA

Beställare:   
Ica Fastigheter
Entreprenör:  Peab
Arkitekt:  Koncept 
samt Norra Flygeln
Entreprenadform:  
Totalentreprenad
Certifiering:   
Miljöbyggnad Guld
Yta:  8 000 m2

Klart:  Våren 2023

D

För projektledaren 
Andreas D'Amico 
är projektet i 
Åkersberga det 
första han leder 
där så mycket trä 
är involverat.

Bygget pågår för fullt 
i Åkersberga för att 
affären ska kunna 
öppna nästa år.
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4 000  räkor och  
8 000 ton tomater 

ska produceras 
årligen.

INNOVATION Projektet har kallats Sveriges 
grönaste industriprojekt. Genom att använda 
spillvärme från ett av landets pappersbruk 

kommer stora mängder tomater och jätteräkor 
att kunna odlas i Sverige. 
TEXT ANNA HEDENRUD FOTO MOSTPHOTOS, WA3RM 

ODLING AV RÄKOR 
OCH TOMATER TACK 

VARE SPILLVÄRME 

I
dag importeras hundra pro-
cent av de jätteräkor som äts 
här och nästan 90 procent 
av alla tomater. Det är något 
som företaget WA3RM be-
stämde sig för att ändra på. 

Projektet kommer till en 
början att omfatta 10 hektar 
växthusodling och 11 hektar 
räkodling.

Tekniken går ut på att återvinna 
restvärme från pappersbruket 
Billerud i Lindesbergs kommun. 
Det är en värme som annars skulle 
ha kylts ner igen med hjälp av 
kylmaskiner och kyltorn. 

Förutom stora miljövinster 
kommer projektet att skapa 220 
nya heltidsjobb på orten.
Hur långt har ni kommit med 
projektet just nu?

– Vi har fällt skogen på marken 
och håller på med markarbeten 
som sprängning och utjämning. 
Så det är en i högsta grad pågående 

byggarbetsplats. Växthusen är 
också beställda, säger Michael 
Wiegert, vd för WA3RM Fund 
Management.

I mars i år togs det första 
spadtaget i projektet.

– Det här är ett av de viktigaste 
första spadtagen jag kommer 
att ta i hela mitt liv, sa Karl- före 
detta näringsminister Petter 
Thorwaldsson, till tidningen 
Näringslivet under eventet.

Att bygga en cirkulär ekonomi i 
industriell skala på det här sättet är 
hittills unikt i Sverige. Men det är 
sådana här projekt som visar hur 
den hållbara framtiden kommer 
att se ut, menar Michael Wiegert.

Efter Rysslands invasion av 
Ukraina och den tid som följt 
med kraftigt höjda elpriser, ligger 
etableringen av odling av tomater 
och jätteräkor än mer rätt i tiden. 
Både svenska och holländska 
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Tomatodlare i Sverige och 
andra länder i Europa har 
tvingats ställa in sin vinter- 
odling på grund av elkrisen. 
Detta gör odlingsprojektet i 
Frövi än mer aktuellt. 



Sedan några år tillbaka är han pensionär. Men 
det engagemang för arbetet och det driv som 

genomsyrar Torbjörn Osterling påverkar fortfarande 
byggbranschen. Han har ett finger med i spelet än 
idag och det är möten med människor i branschen 

som gör att han inte lägger ifrån sig yrkesrollen 
riktigt än. Nu arbetar han flitigt med den kommande 

upplagan av AMA Hus.
TEXT SOFIE KALODIMOS  FOTO TOBIAS STERNER

TORBJÖRN OSTERLING
PLÅTGURUN MED  

KOLL PÅ AMA

Torbjörn Osterling  bär 
på mycket kunskap när 
det gäller AMA och plåt.
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SÅ GÖR ANDRA 
ASFALTTILLVERKARE 
NCC:  Konverterar sina asfaltverk till att drivas 
med fossilfria bränslen, till exempel träpellets 
och talloljebeck. Har tagit fram produkten Green 
Asphalt, vilken har lägre klimatpåverkan. Arbetar 
för att öka andelen återvunnen asfalt i den nya. 
Har utvecklat en teknik som gör det möjligt att 
sänka temperaturen vid tillverkningen av asfalt, 
vilket minskar koldioxidutsläppen. 

Skanska:  Konverterar allt fler av sina asfaltverk 
så de drivs av fossilfria bränslen. I sin produkt 
Grön asfalt kan 70 procent av innehållet vara 
returasfalt. I samma produkt ersätts en del av 
bindemedlet med biobindemedel.

Svevia:  Har som mål att utsläppen från 
tillverkningen av asfalt ska understiga ett kilo 
koldioxidekvivalenter per ton tillverkad asfalt 
2023. Driver sina asfaltverk med bioolja. Ersätter 
en del av bitumen i asfalt med lignin.

HÅLLBART 
ATT BYGGA 
MED HAMPA
Idag finns det ett växande intresse för användning av 
hampakalk som byggnadsmaterial. Det biobaserade 
materialet har en låg klimatpåverkan samtidigt som 
isolerings- och fuktegenskaperna är goda. 

TEXT ANNELIE BJÖRLING FOTO SHUTTERSTOCK

H
ampakalk består av hampans vedämnen, så kallade skävor, och 
byggkalk som blandas med vatten, säger Paulien Strandberg-
de Bruijn, byggmaterialforskare på Lunds universitet/Lunds 
Tekniska Högskola. 2012 disputerade hon med avhandlingen 
”Material properties and full-scale rain exposure of lime-hemp 
concrete walls”.

När komponenterna blandas skapas ett biokompositmaterial 
som liksom betong kan gjutas till flera olika former. Materialet 
har dessutom goda isolerings- och fuktegenskaper.

− Man använder främst hampakalk för att bygga väggar. Man 
kan också använda det för att isolera eller tilläggsisolera tak och väggar, 
säger hon.

Mats Wendel tycker att det är 
viktigt att beställare ställer krav för 
att minska klimatpåverkan från 
asfalt.

– En del beställare har 
bonussystem och det hjälper 
för att få ner klimatpåverkan. 
Men det finns många beställare 
som fortfarande tror att sådana 
krav är kostnadsdrivande. 
Det behöver det inte vara om 
man konkurrensutsätter det i 
upphandling. 

Henrik Anerdal på Trafikverket 
framhåller att entreprenörer 
arbetat mycket med att få ner 
klimatpåverkan i produktionen. 
Som beställare arbetar de 
också med krav på minskad 
klimatpåverkan och bonussystem 
för att få ner den ännu mer. 

– När vi gör projekt som 
involverar asfaltsbeläggningar 
så har vi i många projekt ett 
bonussystem där entreprenören 
får bonus om de kan visa på lägre 
klimatutsläpp än vad vi har som 
målnivå, säger Henrik Anerdal.

Han tror det är viktigt att som 
beställare vara öppen med vägen 
man tänker sig framåt och vilka 
nivåer av minskad klimatpåverkan 
de arbetar mot. A 

Hampakalk är ett hållbart 
byggnadsmaterial med 
många möjligheter både vid 
byggnation och renovering.”

Hampakalk började 
användas på 1990-talet i 
Frankrike. Sen dess har olika 
kalkblandningar utvecklats och 
idag finns det flera certifierade 
hampakalkproducenter på den 
europeiska marknaden. I Europa 
används hampakalk bland annat 
i Storbritannien, Nederländerna 
och Tyskland. Under senare år har 
intresset för att använda materialet 
vid byggnation och renovering 
ökat. 

I Sverige återupptogs 
industriell hampaodling i början 
av 2000-talet. Industrihampa 
innehåller bara mycket låga 
halter av tetrahydrocannabinol 
(THC) som är det aktiva ämnet 
i cannabis. Hampa odlas ännu 
inte i någon större utsträckning 
här, vilket främst beror på att det 
saknas fiberberedningsverk. I ett 
fiberberedningsverk skiljs fibrerna 
från vedämnena. Fibrerna kan 
sedan användas till biokompositer, 
textilier, rep med mera. Fröna 
tas tillvara och kan användas till 
exempel till olja och kosmetika.  
I hampakalk är det vedämnena 
som används.  

− Hampan är tålig och 
snabbväxande. Den blir runt 
3-4 meter hög så det blir mycket 
hampastjälk när man odlar. 
Hampakalk är inte ett lastbärande 
material. Så därför behövs det 
en lastbärande konstruktion. 
Stommen brukar ofta bestå av 
trä, men den kan även vara av till 
exempel stål, säger hon.

Hampakalk kan gjutas i en 
form enligt så kallad piséteknik. 
Det innebär att man gjuter upp 
väggarna genom att trycka ner 
hampakalk i formar. Det är viktigt 
att materialet inte blir alltför 
kompakt. Det finns också prefab-
element som består av träramar 
med en ifyllnad av hampakalk.

− Det görs mycket idag för 
att underlätta för torktider till 
exempel. Hampakalk för väggar 
kan även sprutas mot en tillfällig 
byggskiva och då sitter det direkt. 
Det är inte som betong som 
skulle rinna ner, säger Paulien 
Strandberg-de Bruijn.

Hon förklarar att materialets 
egenskaper till stor del beror på 
vilka proportioner av hampa och 

PREFABRICERAT 
HAMPAHUS
Villa Lerkil på kusten 
utanför Göteborg är  
det största och första 
huset i Sverige med  
prefabricerade väggar  
av hampakalk.

kalk som används i materialet. 
Dessa kan skilja sig åt beroende på 
tillverkare och tillämpning. 

− En större andel hampa i 
materialet ger bättre värme-
isoleringsegenskaper, och en 
större andel kalk ger något bättre 
hållfasthet.

Hon menar att hampaodling 
har en positiv effekt på klimatet. 
Hampa tar upp koldioxid 
medan det växer, vilket binder 
koldioxid. Det beror dock på 
beräkningsmetoden ifall man 
får räkna med det biogena kolet 
(koldioxiden som tagits upp av 
hampan). Samtidigt kräver hampa 
en begränsad mängd näring. 
Klimatpåverkan av hampaskävor 
beror också till exempel på 
var hampan odlas och vilken 
näring som har tillförs. 
Däremot ger kalkproduktion 
upphov till relativt stora 
koldioxidutsläpp. Vid 
kalkproduktion avges 
koldioxid vid bränning 
av kalksten. Hampakalk 
kommer att kunna 
utgöra en viktig del av de 
material som krävs för att 
kunna ställa om till mindre 
klimatpåverkan.

I Frankrike har det 
uppskattningsvis byggts 10 000 
hus, också flerfamiljshus, med 
hampakalk. Paulien Strandberg-
de Bruijn framhåller att när man 
bygger med hampakalk är det en 
annan byggteknik som används 
jämfört med hur man brukar 
bygga idag. Husen byggs vanligtvis 
inte med ett material för varje 
funktion utan man använder 

hampakalk runt hela stommen ut 
till yttervägg med kalkputs som 
ytskikt.

− Innan man börjar bygga behö-
ver man läsa in sig på materialet.  
Det är till exempel viktigt att det 
hinner torka ordentligt.

Forskningsresultat har också  
visat att hampakalk fungerar  
utmärkt för att tilläggsisolera  
historiska trä- eller tegelbyggnader. 
Uppmätt minskning av energi- 
användning för uppvärmning var 
33-53 procent i fallstudier  
jämfört med originalkonstruktionen. 
Tilläggsisolering av hampa- 
kalk gav en bra fuktbalans i  
såväl murverket som trästommen, 
under förutsättning att det kombi-

nerades med en för konstruktio-
nen anpassad kalkputs. 

− Hampakalk är ett hållbart 
byggnadsmaterial med många 

möjligheter både vid byggnation 
och renovering. Materialet kom-

mer troligtvis att användas 
mer och mer, säger Paulien 

Strandberg-de Bruijn. A

Paulien Strandberg-de Bruijn, byggmaterialforskare 

Hampaväxterna 
blir runt 3-4 
meter höga.
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Hampakalk består av 
delar av stammen från 
hampaplantan blandat 
med en kalkmix.

En del  
beställare 
har bonus-
system och 
det hjälper 
för att få ner 
klimat- 
påverkan. 

Mats Wendell 
Peab Asfalt
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