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Hampakalk är ett byggnadsmaterial som i dag är ett miljömedvetet alternativ till traditionell 
isolering och konstruktionsmaterial. Uppsatsen undersöker egenskaper hos materialet 
hampakalk för att få nya värden som kan underlätta beslut om användandet av det i 
kulturmiljövården. Undersökningen fokuserar på akustiska skillnader som kan uppstå i 
användningen av materialet hampakalk jämfört med i dag vanligt använda material och 
metoder i renovering och restaurering av byggnation med kulturhistoriska värden. 
Undersökningen ger förståelse kring hampakalkens akustiska egenskaper som öppnar för 
alternativ nyttjande i restaurering och utveckling av äldre byggnader beroende på 
individuella förutsättningar samt satta mål för önskad akustisk komfort. Resultaten av 
undersökningen visar att hampakalk innehar akustiska och mekaniska egenskaper som gör 
att materialet med fördel kan nyttjas i känsliga miljöer. Uppsatsen presenteras som ett steg 
på vägen att uppmärksamma värdet av ljudmiljöer i kulturmiljöer där vikten av ljud och 
akustik som informationsbärare i historiska miljöer har fokus.
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This essay examines the acoustic properties of the material lime hempcrete (LHC) to obtain 
values that can facilitate the use of it in the care and conservation of cultural heritage. LHC 
is a construction material that today is an environmentally conscious alternative to 
traditional used insulation and construction materials. The study focuses on acoustic 
differences that may arise in the use of the material LHC compared with currently used 
materials and methods in the renovation and restoration of construction with cultural 
historical values. With understanding of the acoustics of the LHC new options are opened 
in the restoration and development of older buildings depending on individual conditions 
and goals for desired acoustic comfort. The results of the survey show that LHC has 
acoustic and mechanic properties that allow the material to be used advantageously in 
culture-historically sensitive environments. The essay is presented as a step towards to pay 
attention to perceived values of acoustic environments in cultural environments where the 
importance of sound and acoustics as information carriers in historical environments is 
focused on. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrundsbeskrivning
I den kulturvårdande sektorn anammas den gångna mänskliga utvecklingen ofta i de 
materiella ting som vi levt med och kring. Som byggnadsantikvarie så handlar den 
kulturhistoriska  värderingen  i  stor  utsträckning  om  estetiska  element, 
hantverksmetoder, material,  brukande samt olika socialhistoriska kontexter. Jag har 
varit  nyfiken på  medvetenheten  om den akustiska  aspekten  vid  val  av  material  i 
restaurering  och  renovering  av  kulturhistorisk  byggnation  där  bryggor  till 
uppfattningar  och  regelverk  kring  ljudmiljö  och  kulturmiljö  måste  byggas.  Denna 
fundering  har  lett  till  mitt  examensarbete  som  rör  ämnet  materialval  vid 
tillläggsisolering  av  historisk  byggnation  där  konsekvenser  uppstår  i  akustisk  och 
kulturhistorisk mening. Fokus för undersökningen kommer ligga på akustisk data och 
komfort vid användning av materialet hampakalk i revetering och tilläggsisolering på 
historisk byggnation generellt. 

Hampakalk  är  ett  modernt  material  som  på  1990-talet  uppkommit  som  ett 
miljövänligt  alternativ  till  moderna  isoleringsmaterial.  Materialet  består  av 
industrihampa,  kalk och vatten och har  med sina få  naturliga beståndsdelar  goda 
förutsättningar att samspela med organiska och stenbaserade material som använts 
historiskt i byggnation. 

Mitt examensarbete har utförts i  samarbete med forskaren Paulien Strandberg som 
tidigare  doktorerat  i  hampakalkens materialegenskaper och är  insatt  i  materialets 
fuktegenskaper och termiska egenskaper.  Nu undersöker Strandberg hampakalkens 1

egenskaper under ett forskningsprojekt på  Lunds Tekniska Högskola som har syftet 
att  ”utreda  lämplighet  och  användbarhet  av  hampa-kalk  som  tilläggsisoleringsmaterial  i 
historiska trä- och stenbyggnader i ett kallt svenskt klimat med svåra fuktförhållanden och att 
därigenom  hållbart  förbättra  historiska  byggnaders  energiprestanda  samtidigt  som 
kulturhistoriska  värden  bevaras”.  I  hennes  forskningsprojekt  har  Stradberg  gjutit 2

provkroppar  i  hampakalk  för  att  kunna  genomföra  mätningar  på  materialets 
beständighet  mot  fukt  och  mögel.  Fullskaletester  har  gjutits  i  materialet  där 
applicering  och  vidhäftning  ska  undersökas  i  samband  med 
beständighetsundersökningarna.  Inom detta  projekt  har  jag  fått  tillfället  att  bygga  
egna  testkroppar  för  att  undersöka  den  akustiska  resistansen  samt  akustiska 
absorptionsförmågan av hampakalk.
   Närmandet till en bredare förståelse kring miljömedvetna byggnadsmaterial som 
samtidigt  samspelar  med  bevarandeaspekter  inom  kulturvården  kan  bidra  till  att 
lättare bevara och samtidigt nyttja delar av vårt gemensamma kulturarv.
 

 Pauline Strandbergs publikationer.1

 http://www.sparaochbevara.se/forskningsprogrammet/hallbar-energieffektivisering-av-historiska-tra-och-2

stenbyggnader-med-hampa-kalk/
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1.2  Problembeskrivning

Större krav ställs i dag på inomhusmiljöer än någonsin då krav på komfort och mål 
för energibesparing har blivit ett resultat av medvetenheten av vårt välmående samt 
vår  gemensamma  påverkan  på  miljön.  I  termer  som  termisk-komfort,  akustisk-
komfort, tillgänglighet och anpassning efter de brukandes önskemål görs ingrepp och 
ändringar på befintlig byggnation. Mycket forskning och stora intresseområden för 
materialval vid restaurering eller en byggnads utveckling finns för aspekter inom den 
tekniska  och  mekaniska  diskursen  där  hållfasthet,  termiska  egenskaper  och 
fuktvandring oftast  fokuseras på.  Något jag har lagt märke till  är att  de akustiska 
aspekterna väldigt sällan får plats i diskussionen kring kulturhistoriska miljöer eller 
byggnader.  Att  börja  diskutera  frågor  som  autentisk  ljudmiljö  eller  uppfattad 
ljudmiljö som värdebärare i  historisk byggnation tror jag behöver en förberedande 
medvetenhet  kring  olika  materials  påverkan  av  ljudmiljöer.  Denna  medvetenhet 
tillsammans med olika materials samverkan med vanligt förekommande material i 
historisk  byggnation  tror  jag  kan  förbättra  en  byggnad  i  komfort,  hälsa  och 
bevarandeaspekter.  Hampakalk används i  denna examensuppsats som ett  exempel 
där kunskap om flera skilda materialegenskaper kan vara till hjälp vid val av material 
i ett byggnadsvårdsperpektiv. Undersökningen inriktar sig därför på materialval där 
materialet hampakalk som alternativ till vanligt förekommande material och där det 
primära fokuset inriktar sig på hampakalkens akustiska egenskaper där kunskap om 
dem kan agera som hjälpmedel  vid avvägning i  materialval  vid restaurering eller 
renovering.    

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att  undersöka materialet hampakalk, dess akustiska 
absorptions-  och  reduktionsförmåga  för  att  se  hur  valet  av  hampakalk  påverkar 
akustiska egenskaper vid nyttjandet av det i byggnation med kulturhistoriska värden. 
I  och  med detta  så  öppnas  en  dörr  till  en  diskussion om värden av ljudmiljöer  i 
kulturmiljöer som jag hoppas denna uppsats kan bädda för.  Detta är inte att förväxla 
med att försöka hävda materialet som ett material med kulturhistoriskt värde utan 
med  en  inriktning  på  materialets  kompatibilitet  med  traditionella  material  och 
tekniker.  Denna  undersökning  av  samverkan  med  material  som  vi  i  dag  finner  i 
historisk  byggnation  vägs  mycket  av  med  tekniska  fördelar  och  har  mer  en 
konserverande  aspekt  än  ett  specifikt  kulturhistoriskt  värde.  Målet  med 
undersökningen är att få akustiska värden på materialet hampakalk för att underlätta 
förberedande konsekvensanalys i ljudmiljösyfte vid nyttjandet av materialet. Detta för 
att vidare se om mål för akustisk komfort och samverkan med traditionella material 
och tekniker kan uppnås med materialet hampakalk vilket därmed ytterligare skulle 
kunna stärka sin hävd som ett miljövänligt och hållbart alternativ i byggnadsvården. 
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 Med  ovanstående  grundtankar  så  har  följande  frågeställningar  formulerats  för 
uppsatsen:

• Vilka är och hur skiljer sig hampakalkens akustiska absorptions- och 
reduktionsvärden från vanligt förekommande material som används som 
tilläggsisolering och putsbärare?

• Kan hampakalk hävdas som ett material som samspelar med bevarandeaspekter 
vid restaurering och renovering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom 
RAÄs plattform för kulturhistorisk värdering samt Venice Charter?

• Går det att åstadkomma önskad ljudmiljö genom att tillföra tilläggsisolering i 
form av hampakalk som isolering och putsbärare?

1.4 Avgränsningar
Den akustiska undersökningen begränsas till skillnader i absorption och reduktion i 
materialen hampakalk och jämförande byggnadsmaterial.  Materialen som jämförs i 
rapporten  fokuserar  endast  på  akustisk  prestation  utan  att  ta  hänsyn  till 
produktionskostnader  och  appliceringskostnader  för  de  presenterade 
användningsområdena. Mätningarna ger jämförbara mätresultat som kan användas i 
diskussionen  om  hampakalk  är  ett  alternativ  vid  renovering,  restaurering  och 
tilläggsisolering i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Undersökningen är inte kulturellt 
geografiskt platsspecifik utan öppen för en mer generell diskussion och användning.
   En avgränsning för applicering av isolering i tekniskt syfte har gjorts och har i denna 
undersökning diskuterats på två sätt. 1: I väggkonstruktioner - vid klimatgränsen ute-
inne eller mellan rum - som avser den luftljudreducerande aspekten. 2: Invändigt -  
som putsunderlag och den akustiska (absorberande) aspekten. 
   I reduktionsjämförandet så anges endast det reducerade värdet utan att diskutera 
materialens  egenfrekvenser,  resonans  eller  koincidens.  Undersökningen  fokuserar 
endast på det luftburna ljudet i både den reducerande som absorberande aspekten och 
utelämnar  materialets  egenskaper  att  sprida  ljud  via  flanktransmission  och  via 
stomljud (stegljud).
   Angående hampakalkens plats i kulturmiljövården så diskuteras tillämpbarheten  av 
hampakalk  genom  att  använda  två  värderingsmodeller  (RAÄs  plattorm  för 
kulturhisorisk värdering och Venice Charter) som öppna tolkningsredskap. I denna 
mening skulle en utvecklande synvinkel på restaureringsprinciper vara till hjälp, men 
då min personliga uppfattning att restaureringsteorier endast är subjektivt grundade i 
praktiken och högst föränderliga samt individuella så utelämnas den diskussionen. 
Axel  Unnerbäcks  väl  använda  ”Kulturhistorisk  värdering  av  bebyggelse”  har 
utelämnats  då  RAÄs  plattform  till  stora  delar  har  anammat  och  inkluderar 
Unnerbäcks metoder.
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   Närmandet  att  diskutera  uppfattade  värden  av  ljudmiljöer  i  kulturmiljöer  som 
bärare av kulturhistoria närmas men utforskas inte i denna uppsats då detta, för mig, 
är ett ämne som kommer utvecklas och ges tid åt i framtiden. 

1.5 Tidigare forskning
Forskning kring hampakalk som byggnadsmaterial och isoleringsmaterial är utbredd i 
Mellaneuropa  där  bland  annat  Tom  Wolley  och  Rachel  Bevan  i  deras  Hemp  Lime 
Construction - A guide to building with hemp lime composites har undersökt hållfasthet, 
fukttransport  till  teknisk  anpassningsförmåga  i  olika  miljöer  och  undersökt  dessa 
värden med olika recept och tillverkningsprocesser för materialet hampakalk. Här kan 
utläsas att tillvägagångssätt av beredning, recept och hantering av materialet varierar 
stort och hävdar uppsatsen till att undersöka materialet så som det blandas och bereds 
för att passa det svenska klimatet.3

  Henrik  Jacobssen  och  Herman  Truedsson  har  under  Högskolan  i  Halmstad 
undersökt prefabricerade element av hampabetong genom att testa olika blandningar 
av kalk, hampa och vatten samt genomfört tryckhållfasthetstester i olika perioder av 
materialets  torkningsfas för att  öppna upp för användandet av gjutna moduler av 
hampabaserade material i nybyggnation. Denna undersökning ser på hållfasthet som 
jag ser på akustik; att konsekvenser beroende på vilket recept materialet blandas blir 
positiva för vissa ändamål medan det inte alls ”håller” för ett annat.4

   Andy Sutton, Daniel Black och Pete Walker genom BRE och University of Bath har 
undersökt hampakalkns för och nackdelar i byggnadskonstruktion (nedan). 
Vikten i deras paper ”HEMP LIME An introduction to low-impact building materials” 
ligger på den miljövänliga aspekten av materialet och applicering av materialet i olika 
konstruktionslösningar.  5

 Bevan R. Wolley T. Hemp Lime Construction - A guide to building with hemp lime composites. IHS BRE Press. ISBN 3

978-1-84806-033-3. Watford. 2008.

 Jacobsson H, Truesson H. Frefabricerade väggelement av hampabetong. Examensarbete, Halmstads Universitet. 4

Halmstad. 2013. 

 Walker P. Black D. Sutton A. HEMP LIME An introduction to low-impact building materials, Information Paper, 5

ISBN 978-1-84806-225-2, BRE,  2011
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Fördelar:
• Undviker termisk överbryggning och ger 
god lufttäthet.
• Bra värmeisoleringsegenskaper
• Lättviktigt material med enkla detaljer
• Den lätta vikten minskar belastningen på 
fundamenten.
•Förnyelsebart material som lagrar 

koldioxid
•Ånggenomsläppligt konstruktionshölje

Begränsningar:
• Hög förståelse för specifika produkter 
som krävs av arkitekter och entreprenörer
• Konstruktion på plats lämpar sig bättre 
för varmare månader  (minskade 
torkningstider)
• Kräver tid och skydd vid torkning på 
plats före det att ytbehandlingar kan 
appliceras



Axel Dempker har i sin examensuppsats i kulturvård diskuterat ljudets betydelse för 
kulturmiljöer och ställt sig frågan om varför kulturmiljövårdssektorn inte anammat 
ljudmiljöer som möjlig ingång vid hantering av kulturmiljöer. Uppsatsen fokuserar på 
möjliga ingångar av att låta ljudmiljöer få mer tyngd i kulturmiljövården där Axel slår 
ihop samtliga berörda sinnes intryck, både i stund och i minne där resultaten visar att 
ljudlandskapen  påverkar  vår  upplevelse  av  olika  miljöer.  Dempker  berör  det 
uppfattade ljudlandskapets relation till kulturvården och värdesätter ljudets förmåga 
att ”förstärka den kulturhistoriska signifikansen” av vissa miljöer.6

    En bredare teknisk undersökning på materialet hampakalk har gjorts av Véronique 
Cerezo  i  hennes  doktorsavhandling  ”Propriétés  mécaniques,  thermiques  et  acoustiques 
d'un  matériau  à  base  de  particules  végétales:  approche  expérimentale  et  modélisation 
théorique” där kalkhampa enligt experimentella metoder testas på partikelnivå. Denna 
doktorsavhandling  tar  upp  akustiska  element  inom  materialets  uppbyggnad  och 
beskriver  att  materialet  innehar  dubbel  porositet  som  inte  är  ett  särskilt  vanligt 
koncept som gör materialet svårt att räkna på i akustiska sammanhang. Detta innebär 
att  det  har uppfattats  att  materialet  iakttas på både en mikroskopisk skala och en 
mesoskopisk  skala.  Cerzero  tar  också  upp  den  viktiga  akustiska  aspekten  av 
materialets  permeabilitet,  vilket  menas  med  materialets  egenskap  att  uppehålla 
skapandet av ett magnetiskt fält i sig själv och påverkar hur ljud beter sig i mötet med 
materialet.  7

   I jakten på att minska den negativa effekten på miljön så har Tomas Januševičius, 
Jurgis Mažuolis  och Donatas Butkus  i  sin artikel  ”Sound reduction in samples of 
environmentally  friendly  building  materials  and  their  compositions”  närmat  sig 
miljövänliga byggnadsmaterials akustiska reduktionsegenskaper.  8

1.6 Metod och tillvägagångssätt
Materialet som ligger till grund för uppsatsen är till viss del redan utförd forskning 
och parallell  undersökning av materialet hampakalk och jämförande, mer använda 
material. Den stora källan till uppsatsen är egna akustiska undersökningar som har 
genomförts  på  hampakalk  för  att  kunna jämföra  materialet  med andra  etablerade 
material  och  tekniker.  Stor  del  av  undersökningen  rör  sig  i  en  naturvetenskaplig 
inriktning där olika provkroppar och formar för gjutning av hampakalk har tillverkats 
för  att  få  fram  mätbara  testkroppar.  En  fullskalig  reduktionsundersökning  har 
genomförts  på  Lunds  Tekniska  Högskola  där  Paulien  Strandberg  undersöker 
hampakalkens  förmåga  att  stå  emot  mikrobakteriell  påväxt.  I  samarbete  med 
Delphine Bard  på LTH Teknisk Akustik har tillgång till luftljudslab, utrustning och 9

kunskap  bidragit  till  att  kunna  ta  reda  på  hampakalkens  akustiska 

 Demker Axel. Ljudlandskap i Kulturmiljöer. Kandidatuppsats, Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet, 6

Göteborg, 2008. s.3

 CEREZO Véronique, Propriétés mécaniques, thermiques et acoustiques d'un matériau à base de particules végétales: approche 7

expérimentale et modélisation théorique, L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. 2005.

 Butkus D. Mažuolis J. Januševičius T. Sound reduction in samples of environmentally friendly building materials and their 8

compositions. Deparment of Environmental Protection, Vilnius Gediminas Technical University. 2016.

 Delphine Bard är Senior lecturer at Engineering Acoustics på Lunds Tekniska Högskola9
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reduktionsförmåga.  Med hjälp  av  Akustik-avdelningen på  Tyréns  i  Stockholm har 
akustiska absorptionsmätningar gjorts på testkroppar i hampakalk. 
   Resultaten från de materialtekniska undersökningarna på Teknisk Akustik på Lunds 
Tekniska Högskola  samt Tyréns  ger  jämförbara  akustiska  värden som i  uppsatsen 
används för att jämföra med vanligt förekommande material. Jämförandet görs för att 
kunna  få  en  uppfattning  om  vilken  förändring  i  ljudmiljö  samt  i  kulturhisorisk 
kontext som skulle ske vid nyttjandet av hampakalk. 
   Den kulturhistoriska  tillämpbarheten  iakttas  i  en  individuellt  induktiv  karaktär 
genom två värderingsmodeller för kulturhistorisk värdering. Undersökningen är både 
en  kvalitativ  undersökning  av  redan  utförda  tester  och  en  kvantitativ  empirisk 
undersökning av det material som jag själv har undersökt. Sammanslagningen och 
jämförelsen av kunskapen gör undersökningen komparativ där induktiva slutsatser 
redovisar resultatet av undersökningen.
   Eftersom materialet hampakalk innehar tre huvudingredienser så spelar utfallet av 
blandningen och applicering stor roll i hur materialet beter sig och den blandning som 
kommer  beröras  i  undersökningen  är  den  som  fastställs  av  forskningsprojektet 
”Hållbar  energieffektivisering  av  historiska  trä-  och  stenbyggnader  med  hampa-kalk”  på 
Lunds Universitet.
Resultaten av undersökningen jämförs med i dag vanligt använda isoleringsmaterial 
och  putsbärare  för  att  undersöka  förhållanden  mellan  dessa  material  och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
   Uppsatsen rör sig som en helhet inom en abduktiv  referensram där samspel mellan 10

ett  induktivt  och  deduktiv  närmande  till  informationen  sker  genom  att  alternera 
mellan  tidigare  formulerade  teorier  och  den  information  som  uppkommit  genom 
insamlad empiri.
   Då utbildningens karaktär inte fördjupar sig inom det akademiska tekniska och 
naturvetenskapliga  området  så  är  förklaringar  och  redogörelser  för  de  tekniska 
undersökningarna något förenklade.  Detta till  den grad att  en grundförståelse kan 
byggas  där  resultaten  från  undersökningarna  är  den  tyngsta  informationsbäraren 
inför den jämförande diskussionen.
   Som det ser ut i dag är akustisk expertis eller den fördjupade tekniska förståelsen 
kring akustik något som inte berör en byggnadsantikvarie utan utövas av akustiker. 
Detta arbete närmar sig förståelsen av den naturvetenskapliga och tekniska aspekten 
av  akustik  och  ljud  för  att  underlätta  kommunikation  och  förståelse  mellan  just 
antikvarier och antikvarier.

1.7 Källkritik
Felmarginaler gällande laboratorievärden existerar och för att minimera dessa så har 
två mätningar för vardera resultat gjorts två gånger där ett medelvärde av resultaten 
har  använts  för  att  komma  fram  till  de  tekniska  resultaten  i  undersökningen. 
Civilingenjörer  inom  akustik  och  teknisk  akustik  har  medverkat  under 
undersökningarna för att  kontrollera att  undersökningsprocesserna i  de två labben 
har utförts korrekt. 

 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, 10

Lund, 1994.

!11



   Gällande den tekniska reduktionsundersökningen av hampakalk på Lunds Tekniska 
Högskola så har tiden för examensarbetet inte kunnat garantera total uttorkning av 
materialet  innan  akustiska  tester  genomförts.  Detta  kan  påverka  mätresultaten  då 
materialets massa är något högre än om det vore uttorkat.
    Värden för andra kända materials akustiska värden har tagits från tillverkares egna 
tester på sina material och kan ifrågasättas. Oberoende tester på dessa material skulle 
vara att föredra men har inte hittats förutom på Ecophon och Rockfons akustikplattor 
där egna mätningar har genomförts på Tyréns akustiklabb  i Stockholm. 
   Delar av litteraturen som rör materialet hampakalk är tagen från den gräsrotsrörelse 
i  Europa  som  intresserar  sig  för  ett  ekologiskt  och  hållbart  material  vilket  kan 
resultera i ett trångsynt sätt att resonera för en stark egen åsikt. Sådana källor som 
använts i uppsatsen hänvisar till forskning, och diskussioner av materialteknisk eller 
kulturhistorisk expertis.
   Gällande diskussionen kring hampakalkens plats i den kulturhistoriska diskursen så 
står min egen uppfattning, som byggnadsantikvarie, av valda värderingsmetoder till 
grund  för  det  redovisade  resultatet  kring  hampakalkens  möjliga  plats  inom 
kulturvården. 

1.8 Teoretisk referensram
I  denna  undersökning  riktar  sig  frågeställningarna  framförallt  inom  den 
naturvetenskapliga  materialtekniska diskursen samtidigt som den kulturhistoriska. 
Denna  sammanslagning  av  olika  diskurser  inom  kulturvård,  akustik  och 
materialkunskap  redovisar  skilda  närmanden  till  verkligheten  och  den  valda 
problematiken gör att denna uppsats rör sig i det tvärvetenskapliga området. 
  Att  undersöka  glappet  i  redan  befintliga  kunskapsfält  inom  akustik  och 
kulturhistoria med inrikting på byggnadsvård har gett mig chansen att utforska den 
transdiciplinära diskursen. Att arbeta transdiciplinärt innebär att sammanslå befintlig 
kunskap från olika discipliner för att kunna ställa nya frågor. Genom att undersöka 
materialet i en akustisk aspekt har så ges en plats i materialvalet vid restaurering eller 
utveckling  av  historisk  byggnation  till  att  i  framtiden  även  diskutera  skillnader 
berättande, uppfattning, komfort och hälsa.
   Ramen för undersökningens roll är vinklad åt att objekt är planerade för förändring 
där  hampakalkens  roll  gör  skillnad  i  olika  aspekter  för  kulturvärdet.  Materialet 
kommer av naturliga skäl ha effekt av redan genomtänkta aspekter som passar sig för 
ändamålet som putsbärare eller isolering. Materialets så pass moderna uppkomst och 
användningsområde  kommer  förändra  effekt  i  egenskaper  så  som  fuktvandring, 
värmeisoleringsförmåga och estetik  m.m. som vid goda egenskaper kan hävda ett 
nyttjade av materialet i känsliga miljöer.  Att den akustiska aspekten och ljudmiljön 
kommer att förändras är också en självklarhet, men hur och i vilken grad? För att söka 
svaren på uppsatsens frågeställningar så indelas denna undersökning huvudsakligen 
i två perspektiv:
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Akustiska materialtekniska perpektiv
Det materialtekniska perspektivet redogör för hampakalkens akustiska egenskaper i 
akustisk absorption och reduktion. Detta för att kunna jämföra hampakalk med i dag 
vanligt förekommande material och att öppna för vad som kommer ske i  akustisk 
aspekt när materialet används i tilläggsisolering och i renovering, restaurering eller 
utveckling av historisk bebyggelse.

Kulturhistoriska perspektiv
Jag närmar mig det kulturhistoriska perspektivet genom att diskutera hampakalkens  
anpassningsgrad och tillämpbarhet i kulturmiljövården. Detta induktivt genom RAÄs 
plattform för kulturhistorisk värdering och genom iaktagelsemodeller som ICOMOS 
Venice Charter redovisar.

1.9 Begreppsförklaring

Här redogörs betydelsen för utryck och ord som förekommer i uppsatsen.

Absorptionskoefficient (α) ett materials akustiska absorptionsförmåga. 
Sambandet mellan efterklangtid och absorption. 
Anges i ett värde mellan 0 och 1. 

Akustiker en profession som är specialiserad på
akustik och ljudlära.

Akustisk absorption menas med  att ljudenergi omvandlas till mekanisk 
vibrationsenergi och/eller värmeenergi. 
Ljudabsorption uttrycks genom
ljudabsorptionskoefficienten α eller 
ljudabsorptionsklass (A-E) enligt EN ISO 11654 eller 
NRC/ SAA enligt ASTM C 423.11

Akustiska egenskaper ett objekt eller materials förmåga att förändra ljud.
Akustisk komfort akustisk uppfattning eller uppfattad ljudmiljö.
Akustisk reduktion (i Labb) ett mått som beskriver hur stor förmåga en 

skiljekonstruktion har att reducera ljud. Anges i dB
där resultatet ät oberoende av storlek och akustik i 
mottagarrum. Definieras enligt SS-EN ISO 
10140-2:2010.  12

Akustisk transmission anges i ett reduktionstal. ”Reduktionstalet definieras 
som en relation mellan infallande ljudeffekt på ena 
sidan en vägg och transmitterad ljudeffekt till andra 
sidan samma vägg. Reduktionstalet anges i decibel 
[dB].”13

 Saint Gobain Ecophon. Akustikordlista. 11

 Trafikverket. Standarder, termer & begrepp. Projektnummer: 144711100 . 2015. s. 5.12

 Nilsson E. Johansson A-C. Brunskog J. Sjökvist L-G. Holmberg D. Grundläggande Akustik, TVBA-3116, Tredje 13

upplagan, Lund, 2005. s. 60 

!13



Amplitud hur mycket en  ljudvåg avviker från det 
atmosfäriska trycket (medelnivån)

Densitet volymmassa. ett mått på ämnestäthet.
Diffussionsöppen används för att beskriva ett materials eller 

konstruktions möjlighet för fukttransport. 
Dubbel porositet används i uppsatsen för att förklara de olika porösa 

egenskaperna i ett materials beståndsdelar och 
samverkan.

Efterklang ett rums egenskap att behålla ett ljud på grund av 
akustiska reflektioner. Även kallat reverb.

Hampakalk materialet som uppsaten undersöker. Består av 
hampaved, släckt kalk och vatten.

Hygroskopiska egenskaper en egenskap hos ett material eller konstruktion 
att absorbera vatten från sin omgivning.

Kulturhistoria den vetenskap som rör människans kulturella 
utveckling

Kulturmiljö ”Kulturmiljö är ett sätt att se och tala om de spår 
av det förflutna finns överallt omkring oss och 
berör alla människor i vardagen.”14

Kulturmiljövård den fysiska hantering som vårdar, förvaltar och 
synliggör vårt gemensamma kulturarv.

Kulturhistoriska värden de samlade aspekter som ger ett objekt, miljö eller 
fenomen sitt kulturhistoriska värde.

Ljudmiljö den uppfattade akustiska miljön.
Materialteknisk undersökning undersökningar som grundar sig i den 

naturvetenskapliga diskursen och utgår från 
satta fysiska förhållningssätt.

 Oktavband ett standardiserat system av satta 
centralfrekvenser i frekvensband mellan 31.5 Hz 
och 16 kHz för underlätta beräkningar av 
mätdata. Centralfrekvenserna är: 31.5 Hz, 63 Hz, 
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz 
och 16 kHz.

Porositet täthet i volymprocent.
Termisk komfort det uppfattade klimatet.
Tilläggisolering tillförsel av isolering på befintlig byggnation för att 

uppnå satta mål i termisk komfort och 
energieffektivisering.

Vitt brus ljud som används vid olika tekniska mätningar av 
akustiska företeelser. Ljudet har samma amplitud vid 
samtliga frekvenser.

Ångpermeabilitet ett mått på ett materials täthet och 
genomsläpplighet av ångflöde.

 Riksantikvarieämbetet, Vad är kulturmiljö. 14
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Ånggenomsläpplighet fukttransportegenskaper vid konstant temperatur.

1.10 Symbolförteckning
Här redogörs betydelsen för symboler som förekommer i uppsatsen.

αs absorptionsfaktor.
f akustisk frekvens (Hz).
CO2 koldioxid.
MPa mega pascal, enheten på tryckspänningen  i mätning 

för tryckhållfasthet.
M2 kvadratmeter.
W/mK Specifik värmeledningsförmåga (lambda)
W/m2/K måttenhet för U-värde (värmeöverföringskoefficient). 

watt per kvadratmeter kelvin.
W/m2 energiåtgång. watt per kvadratmeter. 
kJ/kgK specifik värmekapacitet.
Rw Reduktionsfaktor. Anges i dB.
Hz + kHz Herts. Ljudets vågsvängningar per tidsenhet. 1 kHz = 

1000 Hz.
dB Decibel. Mått på ljudstyrka. 
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1.11 Disposition

Uppsatsen är disponerad med korta sammanfattningar vid vardera kapitel för att lätt 
kunna förbereda för dem. För att  följa  uppsatens frågeställning och upplägg så är 
uppsatsen upplagd som följer:

Kapitel  1:  I  detta  kapitel  presenteras  närmandet  till  problematiken  för 
undersökningen  där  de  bakomliggande  tankarna  och  förhållandet  till  hampakalk 
redogörs  för.  Efter  en  presentation  för  hur  frågeställningen  ska  hanteras  och  en 
redogörelse för inriktningar angående hampakalk, värdering inom kulturvården och 
akustiska  närmanden  så  redovisas  kritiska  uppdaganden  och  de  två  valda 
perspektiven som uppsatsen diskuterar.  

Kapitel 2: Efter en kort presentation av hampakalk och i dag vanligt förekommande 
byggnadsmaterial beskrivs de användningsområden för hampakalk som undersöks. 
Efter det presenteras grundläggande ljud- och akustiklära för att förbereda läsaren för 
en  av  undersökningens  centrala  delar  rörande  ljudmiljö.  Här  presenteras  också 
sammanfattat några svenska regelverk och krav på ljudmiljöer i byggnation. För att 
kunna applicera diskussionen angående hampakalkens roll  i  en kulturvetenskaplig 
kontext  så  presenteras  Riksantikvarieämbetets  ”Plattform  för  kulturhistorisk 
värdering ” och två kapitel ur ”The Venice Charter” mer ingående. 

Kapitel 3: Här redogörs det för den akustiska materialundersökningen samt  resultat 
som jämförs med data på redan kända mätresultat från de jämförande materialen i de 
syften  som  undersökningen  berör.  Resultat  av  litteraturstudier  av  rörande 
kulturhistorisk värdering och materialets plats i historisk miljö via de genomgångna 
värderingsmodellerna följer.
 
Kapitel 4: Uppsatsen följer med en diskussion där resultaten analyseras i vikt med 
förväntningar  och  sin  egen  betydelse  tillsammans  med  den  öppning  för  fortsatt 
fördjupning inom ämnet som uppsatsen har lett till.

Kapitel 5: Dessa kapitel berättar kortfattat om uppsatsens slutsater.

Kapitel 6: Detta avslutande kapitel redovisas tankar och idéer om fortsatt fördjupning 
inom områden som uppsatsen har berört. 
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2 Bakgrund

2.1 Introduktion 
I detta kapitel redogörs för hampakalkens beståndsdelar och ett urval av materialets 
konkurrenter  i  rörande  användningsområde  i  restaurering  och  renovering  som 
påverkar ljudmiljön. 
   En genomgång av den akustiska diskursen förbereder för de termer och kunskaper 
till det som undersökningen rör. 
   RAÄs  plattform  för  kulturhistorisk  värdering  samt  ICOMOS  Venice  Charter 
presenteras  i  syftet  för  att  förstå  nyttjandet  av  dem  som  huvudsakliga  verktyg  i 
undersökningen för hampakalkens plats i byggnadsvården.

2.2 Material

2.2.1 Hampakalk
Materialet hampakalk eller LHC (lime hempcrete) har sitt ursprung i Mellaneuropa 
och  började  forskas  aktivt  på  under  1990-talet  i  bland  annat  Belgien,  Frankrike, 
Holland  och  England.  Intresset  för  materialet  nalkades  av  att  det  är  ett 
koldioxidneutralt  material vilket menas att  materialet i  sig tar åt sig mer eller lika 
mycket  koldioxid  som  går  åt  för  materialets  framställning.  Att  använda  ved  från 
snabbt växande material från jordbrukssektorn i byggnadsmaterial gör att materialet 
får låg densitet och blir i och med det billigare och bättre för miljön att transportera. 
Att  bränna  kalk  kräver  mindre  energi  än  att  utvinna  cement  eller  att  tillverka 
mineralullsisolering.  Materialet som består av ved från hampa, kalk och vatten är 15

 Brujin Paulien de, Material Properties an Full-Scale Rain Exposure of Lime-Hemp concrete walls. Measurements 15

and Simulations, Doctoral Thesis, SLU, 2012 s. 31.
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Figur 1: Exempel på hur hampakalk kan används som isolering i en ny väggkonstruktion. 



med det  ett  miljövänligt  byggnadsmaterial  som framförallt  medför  goda  termiska 
isoleringsvärden.  16

   Variationen på hur man kan använda hampakalk i byggnation är stor. Moduler eller 
väggar  gjuts  på  plats  eller  i  förväg,  alternativt  appliceras  direkt  på  befintlig 
konstruktion  och  reducerar  den  lager  på  lager  teknik  av  isolering  och  gips  i 
konstruktioner  som  vi  är  vana  att  se  i  den  svenska  byggnationen. 
Användningsområdet  för  hampakalk  är  utbrett  experimenterat  med  som 
fyllnadsmaterial  i  väggar,  golv  och  tak  där  dess  termiska  egenskaper  och 
kompatibilitet  (tack  vare  ångpermeabiliteten)  med  andra  byggnadsmaterial  hyllas. 
Med dessa egenskaper och sin enkla och formbara applicering så har hampakalken 
blivit uppmärksammad av English Heritage och SPAB (The Society for the Protection 
of Ancient Buildings) som en av de mest passande material att använda vid termisk 
optimering  av  historisk  värdefulla  byggnader.  Materialets  hygroskopiska 17

egenskaper  gör  också  att  användningen  av  tätskickt  i  till  exempel  en 
väggkonstruktion inte är nödvändig.  18

   Materialet  har  fångat  intresse  som  byggnadsmaterial  och  har  genom  sitt 
uppmärksammande testats för flertalet mekaniska och tekniska egenskaper.

Mekanisk egenskap Värde Förutsättning/övrigt

Tryckhållfasthet 0,71 MPa Blandningsförhållande 1:3

Draghållfasthet 0,15 MPa Blandningsförhållande 1:3

Porostitet Dubbelporös Makro och mikroporös.

Värmekonduktivitet 0,07-0,11 W/mK Densitet: 200-500 kg/m3

U värde 0,2 W/m2/K Vid 0,12 W/m2 och 23°C.
300 mm tjocklek

Speceifik värmekapacitet 1,4 kJ/kgK

Brändsäkerhet non-conbustible Vid 1800°C i 4 h. (CSTB)

 O’Dowd J. Quinn D. An Investigation of Hemp and Lime as a Building Material, Bachelor of Engineering. Department 16

of civil engineeringUniversity College Dublin.  2015. s. 15.

 UK Hempcrete. & The Society for the Protection of Ancient Buildings. Briefing Lime. Editor: Roger Hunt. ISSN 17

2054-7684. London. 2015.  s. 23.

 Brujin Paulien de. 2012. s. 11.18
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Figur 2: Tabellen visar olika mekaniska egenskaper av hampakalk. 



2.2.2 Industriell hampa
Industriell  hampa  har  haft  sitt  största  användningsområde  inom  rep-  och 
segeltillverkning  som gjort  att  hampan haft  ett  handlingsvärde  sedan medeltiden. 
Kläder,  fiskelinor,  papper,  och  rep  har  tillverkats  av  materialets  fibrer  men  med 
introduktionen och bättre metoder för att bearbeta bomull samt lagar för att begränsa 
produktionen för olaglig hampa bromsades tillverkningen ner av hampaprodukter 
under 1800-talet och början av 1900-talet. Under 1960-talet så fick den magra svenska 

hampatillverkningen konkurrens från Ryssland och sedan dess har den varit mycket 
begränsad i Sverige.  År 1971 blev det förbjudet att odla vilken hampa som helst i 19

Sverige på grund av generalisering av växten och fokus på den indiska hampan som 
används för att utvinna droger. Genom ett mål i EG-domstolen så blev det lagligt att 
odla industrihampa år 2003. I dag finns det endast två jordbrukare i Sverige som odlar 
industrihampa och  den används  bland annat  till  att  tillverka  olja,  textilprodukter,  
eldningspellets, papper, färgningsmedel och isolering.20

 Jacobsson H, Truesson H. Prefabricerade väggelement av hampabetong, Kandidatuppsats, Högskolan Halmstad,   19

2013. s. 10.

 Svenska Dagbladet. Allt fler odlar industrihampa. 2003.20
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Figur 3: Krossad ved av hampan som används i de tekniska undersökningarna i denna undersökning. 
(foto: Viktor Källgren)



2.2.3 Kalk
Kalksten  är  ett  material  som  har  brutits  och  bränts  i  många  århundraden  och 
Gotlandskalk är det materialet som ska användas i rapportens undersökning. 
Kalken  består  till  avgörande  del  av  kalciumkarbonat  som  vid  upphettning  avger 
koldioxid och bildar då kaliumoxid, även kallad bränd kalk. Då kalken ska nyttjas 
som bindemedel i hampakalk så måste den släckas, i detta fall med vatten och bildar 
då kalciumhydroxid som bildar den kalk som ska användas tillsammans med hampan 
och  fungera  som  bindemedel.  Kalksten  som  innehåller  små  andelar  kisel, 
aluminiumoxid eller järnoxid kan skapa hydrauliskt kalk som passar bra i mer utsatta 
miljöer då hydrauliskt kalk kan härda under fuktiga, ibland helt blöta, förhållanden. 
Den släckta kalkens roll i materialet hampakalk,  är att agera som bindemedel.

2.2.4 Övriga byggnadsmaterial
Mineralull  kommer oftast  i  utförande som glasfiberull  eller  stenull.  Materialet  har 
med  sin  låga  densitet  och  höga  porositet  mycket  goda  termiska  och  akustiska 
egenskaper. Vanligast är glasfiberullen som består av en sammantvinnad ull av smält 
soda, sand, kalk och glas. Svensk glasfibertillverkning sträcker sig tillbaka till 1930-
talet  då  Billesunds  Glasulls  AB  slog  upp  portarna  för  produktion  som 
ersättningsindustri  för  en  sinande  kolindustri.  Detta  företag  blev,  som  de  flesta 21

glasullstillverkarna i världen, senare uppköpta av företaget Isover Saint-Gobain som i 
dag är världsledande inom glasfibermaterial.  22

   Akustikputs används i dag interiört för att optimera akustiska egenskaper i form av 
ljudabsorbtion. Det finns ett flertal olika tillverkare och leverantörer för akustikputs 
på den svenska marknaden som specialiserar sig på akustiska lösningar där det är 
svårt  att  använda  sig  av  vanliga  ljudabsorberande  material  som  akustikskivor, 
ljudfällor m.m. där formbarhet och lätt infästning är akustikputsens starka sidor.
Akustikputs finns i flera olika utföranden men består oftast av en trögflytande massa 
som vid applicering stelnar till ett poröst skikt ovan underlaget. Den tröga massan 
består  ofta  av  bindemedel  tillsammans  med  elastiska  fibrer  så  som  glas-  eller 
stenullsfibrer för att vid uttorkning nå sin porösa och elastiska effekt. 
   Akustikskivor  används  till  att  kontrollera  den 
akustiska miljön genom att, oftast i tak, hängas som 
ett  innertak,  med  ett  avstånd  till  byggnads-
konstruktionen.  Akustikskivor  består  av  fibrer  av 
glas, sten eller träull som pressats tillsammans med 
ett  färgat  och  plant  skikt  mot  den  synliga  sidan. 
Tjockleken  kan  bero  på  vilket  mål  av  akustisk 
behandling som jobbas mot men kommer oftast  i 
utförande i  15-55 mm tjocklek. 

 Sjölin, Walter, Jord och kol : bidrag till den skånska bondeklassens och kolbrytningens historia, Billesholmstraktens 21

hembygdsförening. Bjuv. 1980.  s. 12. 

 Saint-Gobain Isover. Från Gullfiber till Isover,22
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Figur 4: Akustikskivor för applicering 
hängande i tak.



   Gipsskivor  är  ett  mycket  vanligt  förekommande skivmaterial  i  konstruktion av 
väggar golv och tak då det är ett billigt och lättanpassat material som funkar som 
grund för spackel, puts eller tapetapplicering i inomhusmiljöer. Gipsskivor består av 
gipsmaterial  som  är  format  mellan  två  pappskivor  och  kommer  i  utförande  som 
passar  torra  som  fuktiga  inomhusmiljöer.  Gipsmassan  består  av,  förutom  gips, 
skummedel,  flytmedel,  hydrofoberingsmedel  samt  lim.  Vid  framställning  av 
gipsskivor  med krav  på  höga  krav  på  bärförmåga så  armeras  gipsmassan mellan 
pappskivorna med t.ex. glasfiberväv. Gipsskivor appliceras oftast direkt på trä eller 
plåtregel för att skapa barriärer mellan rum eller som gräns mellan ute och inne (på 
klimatgränsen  inne)  men  kan  också  appliceras  på  redan  befintliga  ytskickt.  Gips 
övetog  lerkliningens  (1700-  och  1800-tal)  brandtekniska  fördelar  och  har  en  god 
reversibel  förmåga  vid  användning  i  kulturhistoriskt  värdefulla  miljöer.  23

Gipsskivorna  fungerar  tillsammans  med  fiberisolering  (glas-,  stenull)  som  en  god 
termisk samt akustisk barriär i byggnation.
   Träullit är ett material som består av träull, cement och vatten och fungerar som ett 
isoleringsmaterial eller byggnadsmaterial med hög motståndskraft mot brand, mögel 
och röta, är mekaniskt stark och en god putsbärare.  Materialet har uppmärksammats 24

som  ett  miljövänligt  byggnadsmaterial  och  var  det  första  svensktillverkade 
byggnadsmaterialet  som  godkändes  för  den  Nordiska  svanen-märkningen.  25

Materialets  kombination  av  bra  hållfasthet  och  goda akustiska  egenskaper  gör  att 
materialet ofta används i offentliga lokaler där specifik ljudmiljö eftersträvas.26

 Riksantikvarieämbetet, Materialguiden.  s. 151.23

 Saint-Gobain Isover. Från Gullfiber till Isover,24

 Träullit AB. Miljöinformation för Träullit Akustisk. Bygg med naturlagarna. s. 225

 Träullit AB. Undertak - Akustik26

!21



2.3 Användningsområden

Detta  kapitel  redovisar  användningsområden  för  hampakalk  som  diskuteras  i 
uppsatsen. Valda användningsområden ger olika förutsättningar för ljudtransmission 
eller akustisk absorption.

2.3.1 Putsbärare invändigt samt invändig tilläggsisolering.
Att använda hampakalk som putsbärare inomhus i kulturhistoriskt känsliga miljöer 
kan vara  ett  alternativ   till  i  dag  vanliga  putsbärare  som pressad mineralull  eller 
gipsskivor.  Skillnader  i  uppfattad  ljudmiljö  invändigt  skulle  infinna  sig  i  vilket 
material  som än  väljs  vid  en  inre  tilläggsisolering.  Många  andra  materialtekniska 
aspekter  som  konsekvenser  i  fuktvandring  och  kondens  spelar  stor  roll  i  det 
individuella valet vid invändig tilläggsisolering men tillhör inte inriktningen i detta 
arbete. 

2.3.2 Revetering och tilläggsisolering genom historien
Utförandet av reveteringar kan härledas långt tillbaka i tiden och de tidigaste kända 
exemplen  i  Sverige  där  metoden  var  någorlunda  utbredd var  i  smedbostäderna  i 
Löwsta Bruk där revideringen utfördes 1754-1761.  Reveteringar gjordes bland annat 27

för att det estetiska intycket av en byggnad ändrades och ett enkelt trähus kunde lura 
ögat till att tro att byggnaden var av sten och därmed mer representabelt. Anledning 
att  revetera hade också sina praktiska fördelar med den tillkomna isoleringen mot 
drag och kyla men framförallt i brand- och fuktsynpunkt. Om reveteringen går till på 

ett bra sätt så kan det resultera i att livslängden för trähusen har förlängts, ofta av att 

 Unnerbäck A. - Revetering, En nöjsam nyttighet. Byggnadsvårdsföreningen, 1988.27
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Figur 5: I Norrtull i Stockholm tillverkades vassmattor av Stockholms Reveteringsfabrik. 
  



kalkbruket  har  en  fuktbuffrande  effekt  som  utan  fuktspärr,  diffussionsspärr  eller 
isolering  gör  att  huset  andas  och  flexibelt  spelar  i  takt  med  externa 
klimatförändringar. I mellankrigstiden var det vanligt att blanda i cement i kalkputsen 
(KC-bruk)  vilket  resulterar  i  att  fukt  har  större  chans  att  bli  instängd  under 
appliceringen. Detta har gjort att hus som reveterats med KC-puts haft problem med 
frostsprängningar och andra fuktrelaterade komplikationer. Historiskt så har putsen 
anlagts direkt mot träkonstruktionen som beretts med ojämnheter för att putsen skall 
fästa på den vertikala ytan. Detta gjordes genom att hugga snedjack med yxa, fästa 
snedspånt eller pluggar på väggen. På senare tid så har vassmattor, spikar eller stålnät 
använts för att få putsen att fästa. Att revetera träbyggnader för att få dem att se ut 
som stenbyggnader har gjorts av kostnadsskäl i bland annat flyglarna på Carl Gustaf 
Tessins  Åkerö  (1752–1757) ,  Carlingska  gården i  Vadstena  från  omkring 1840  och 28

mangårdsbyggnaden  vid  Ekkällans  brunn  i  Linköping.  Detta  har  även  skett  på 
Drottningholms slottsteater (1764-66) där både in och utsidan täcktes med kalkbruk 
för att nå de höga arkitektoniska krav som ställdes.  Även om dessa exempel är från 29

1700-talet så är det inte förrän vid sekelskiftet 1700-1800-talet som tekniken fick ett 
tydligt genomslag. Centrala delar i trästäder som Linköping,  Vadstena och Uppsala 
fick  ny  karaktär  med  hus  som  gav  status  som  stenhus  samt  resulterade  i  bättre 
komfort  och  brandförsäkringspremie.  Städer  som Eksjö,  Vimmerby  och  många  av 
norrlandsstäderna belagda i de präglade skogslänen behöll däremot panelfasaderna. 
Under  1800-talets  senare  hälft  så  ändras  byggnadstekniken  för  träbyggnation  där 
liggande panel byts mot stående, korsvirkestraditionen får fäste och revetering blir till 
och med vanligt.  

2.3.3 Tilläggsisolering i dag
I  dag tilläggsisoleras det  i  stor grad,  både i  småhus och flerfamiljshus,  då ökande 
kostnader  för  uppvärmning  och  önskan  om  att  sänka  sina  driftkostnader  som 
fastighetsägare är utbredd. Moderna material som används i störst utsträckning för 
tilläggsisolering är idag mineralull, lättbetong eller olika former av cellplaster.  Dessa30

material  har mycket  goda termiska isoleringsvärden (U-värden) och uppfyller  ofta 
ekonomiska krav såsom önskat krav på förbättrad termisk komfort. Det finns flertalet 
entreprenörer och isoleringsföretag som utformat anpassade material och tekniker för 
att tilläggsisolera och kan göras snabbt och effektivt både för små som stora projekt. 
   Puts som appliceras på cellplast i tilläggsisolering har sett sina glansdagar då det 
upptäcktes  att  mögel-  och  rötangrepp  ofta  uppstod  inne  i  väggen.  Dock  anses 
mineralfiberull fortfarande vara ett bra material för ändamålet, då mineralull har bra 
egenskaper  gällande  fuktinträngning  (utorkande,  diffusionsöppen,  dränerande).  I 31

 Nordisk Familjebok. Åkerö, Runeberg. Uggleupplagan. 1922. s. 975.28

 Unnerbäck A. - Revetering, En nöjsam nyttighet. Byggnadsvårdsföreningen, 1988.29

  Energimyndigheten och Kommunförbundet Stockholms Län,  Att tilläggsisolera hus-fakta, fördelar och fallgropar.      30

CM-gruppen, 2009.  s 12

 Sandin K. Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem: 31

Dräneringsförmåga hos stenullskivor avsedda till putsunderlag. Byggnadsmaterial LTH, Lunds universitet. 2013.  s. 5
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dag väljer människor ibland att ändra konstruktionen i väggen för att uppnå önskad 
isoleringseffekt.  Detta görs genom att  lägga till  isolering under reveteringen vilket 
resulterar  i  en  tjockare  vägg  och  kan  orsaka  komplikationer  för 
originalkonstruktionen.  32

 Klang F. Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk.En analys ur fuktsynpunkt. Examensarbete 32

15hp. Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Uppsala universitet, 2016. s. 6-8
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Figur 6: Företaget Finjas fasadputssystem ISO-PLUS applicerat på stengrund där pressad 
mineralfiberull tillsammans med ett varmförsinkat stålnät agerar putsbärare för två lager bruk och ett 

lager spritputs.  
(Foto: Viktor Källgren)



2.4 Ljudlära

2.4.1 Ljud 
Ljud är tryckförändringar i luften där styrkan på ljudet är ekvivalent med amplituden 
i tryckförändringarna och mäts i decibel (dB) som är en logaritmisk skala för att mäta 
ljudtryck. Den logaritmiska skalan ger smidiga tal att räkna på i små och stora tal och 
innebär att enheten motsvarar upplevelsen. Ett fördubblat ljudtryck med detta sätt att 
räkna ger alltid en ökning med 3 dB, oberoende på utgångsläget.33

   Olika frekvenser på ljud innebär olika våglängder och avser hur många ljudvågor 
som träffar trumhinnan på en sekund. Korta våglängder ger ljud med högre frekvens 
(diskant) och långa våglängder ger ljud med lägre frekvens och ett dovare ljud (bas).  34

Då  underökningen inriktar  sig  på  uppfattande  av  ljud och  dess  miljöer  så  är  det 
viktigt  att  veta  att  människan fysiskt  uppfattar  olika ljudfrekvenser  olika på olika 
ljudstyrka (ljudtryck).

2.4.2 Akustik
Akustik betyder ”läran om ljud”  och i folkmun så innebär det oftast hörbart ljud. I 35

professionell  mening  så  innehar  området  akustik  alla  former  av  ljudvågor  långa 
(infraljud) och mycket högfrekventa ljud (ultraljud). 
   I  denna undersökning så skall  gjutna kroppar av hampakalk få  utstå  akustiska 
absorptionsteser som ger värden för att  kunna förutse materialets  påverkan av ett 
rums akustik. Frekvensområdet som behandlas i undersökningen sträcker sig mellan 
50 - 6500 Hz  vilket upptar den största delen av hörbart ljud.
   Det finns inget rätt och fel akustik om man inte vet vad en lokal eller miljö ska 
användas till. Vissa miljöer så som kyrkor, konsertsalar ska efterklangen bära ljudet 
långt medan kontor, i restauranger och bibliotek ska ha rätt akustisk behandling för 
att dämpa ljud så att det skapas en trivsam och hälsosam ljudmiljö. 
   Ett exempel på krav på förbättrad akustik för sitt ändamål finns i restaurangen i 
Svea  Hovrätt/Wrangelska  palatset  på  Riddarholmen  i  Stockholm.  Under  de  stora 
ombyggnader som Wrangelska palatset genomgick 2003-2004 så inreddes en del av 
palatset  till  en restaurang som krävde ingrepp för att  optimera akustiken i   bland 
annat  tillgänglighetssyfte.  Installationen  på  plats  ritades  av  konstnären  Kazuyo 36

Nomura  och  agerar  som  både  som  akustisk  absorbent  och  som  ett  konstverk.  37

Förslaget redovisar en teknisk lösning för akustiska ändamål som inte kräver för stora 
ingrepp på, och visar respekt inför byggnadsminnet (se figur 7).

 Fahy, F. Foundations of engineering acoustics, Academic Press, San Diego, Calif., 2001. s. 633

 Saint Gobain Ecophon. Ljudskolan. Vad är Decibel.34

 Bodén H. Carlsson U.  Glav R. Wallin HP.  Åbom M. Ljud och Vibrationer.  KTH, Stockholm, 1999.35

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tillgänglig Kulturmiljö. Förslag till en modell och metod. Rapport 2006:51 s. 10. 36

 Krondahl. H. Statens Konstråd. REFLEKTION, HIMLAVALV, REFLEX 1 OCH 2. 200437
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2.4.3 Akustisk absorption
Det används framförallt två sätt att absorbera ljud där det ena är resonansabsorption 
och det andra är det uppsatsen kommer fördjupa sig i, porös absorption. Akustisk 
porös absorption innebär att  när ett  infallande ljud träffar ett  medium/material  så 
dämpas en viss del av ljudet beroende på materialets karaktär och sammansättning. 
Porösa, luftiga och flexibla material som mineralull och stenull är goda absorbenter 
och  används  i  installationer  och  som ingrediens  i  akustikputs  för  att  nå  önskade 
akustiska egenskaper. Dessa mineralbaserade isoleringsmaterial består av sten eller 
glasfiber som slumpmässigt placerats ut lager på lager parallellt med materialets yta. 
Viskösa  friktionskrafter  bildas  i  dessa  fibrer  vid  infallande ljud omvandlar  ljudets 
energi  till  värme.  Detta och tillsammans med materialets  förmåga att  jämna ut de 
temperaturfluktuationer  som  skapats  av  ljudet  utgör  delar  av  materialets  goda  
akustiska absorptionsförmåga.
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Figur 7: Bilden visar Kazuyo Nomuras installation i Wrangelska Palatset som ovan de böljande 
tygstyckena döljer de ljudabsorberande elementen.  

(Foto: Michael Perlmutter) 



Nedan  listas  huvudsakliga  aspekter  som  utgör  egenskaper  för  akustisk 
absorptionsförmåga i ett material.

Porositet:  Ett  materials  porositet  är  en  viktig  parameter  som  påverkar 
absorptionsförmåga.  För  god absorption så  bör  porositeten i  materialet  vara kring 
0,7-0,9.  38

Strömmningsmotstånd: Den viktigaste egenskapen i en porös absorbent som mäter 
vilket  motstånd ett  luftflöde  har  genom ett  material  och  den ljudenergi  förloras  i 
randeffekter  i  materialet  utgör  en  del  av  absorptionsförmågan.  Graden  av 
strömningsmotstånd  och  materialets  tjocklek  kan  anpassas  efter  vilket 
frekvensområde som man önskar absorbera i.   39

Tjocklek:  Ju  tunnare  ett  absorbtionsmaterial  är  desto  högre  måste 
strömningsmotståndet vara  Det är svårt att få effekt i absorption med tunna skikt av 40

absorberande  material,  särskilt  i  de  låga  registren.  Därmed  ger  ett  tjockare 
absorberande material större reduktionseffekt i de låga frekvensbanden.   

 Saarne M. 2005 s. 438

 Saarne M. 2005 s. 539

 Saarne M. 2005 s. 540
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Figur 8: Diagrammet ovan illustrerar lämpliga efterklangstider i olika miljöer enligt LTH.  Här kan vi 
utläsa att mängden av absorption måste anpassas till vilken grad av ljudmiljö man är ute efter. Om det 
t.e.x. absorberas för mycket ljud i en kyrka eller konsertsal så förlorar dessa miljöer sina förväntade 

egenskaper i akustiska egenskaper. 



Ytterligare aspekter som påverkar absorptionen är hur stor yta i ett rum/en miljö som 
behandlas där också sätt att montera eller applicera absorberande material och inte 
minst  ytskiktet  på  materialet  kommer  påverka  effekten  av  absorption.   41

Kombinationen av olika material i ett rum och storleken på rummet påverkar också 
absorptionen  och  därmed  ett  rums  efterklangstid.  Akustisk  absorption  mäts  med 
ljudabsorptionskoffecienten alpha (α) som visar ett värde mellan 0 och 1 (se figur  9 
nedan). Värdet 0 innebär total reflektion av infallande ljud (ingen absorption) och 1 
innebär  total  absorption (ingen reflektion)  av infallande ljud.  Detta  är  viktigt  att 42

minnas  till  resultaten  av  undersökningarna  där  olika  frekvenser  absorberas  olika 
mycket i lika och olika material.

2.4.4 Luftljudsisolering 
Luftljudsisolering eller transmissionsförlust innebär ett materials eller konstruktions  
förmåga att reducera luftburet ljud. Ljud som transporters i luften fortplantar sig själv 
men kan också stöta på hinder i sin framfart. Den minskning av ljudet som hindret 
utgör kallas för ljuftljudsisolering och mäts mellan rum i byggnader och anges i ett 
reduktionstal.  Vid mätning i  labmiljö  så  används ett  vägt  reduktionstal  (Weighted 
Sound Reduction Index) där ett värde ges av flertalet reduktionsmätningar på olika 
frekvensband mellan 100 och 3150 Hz och anges i Rw.43

 Absofelx. LJUDABSORPTION – VECKANS TERM INOM AKUSTIK.41

 Rockfon. Akustiska Enheter. Hur uppför sig ljudet i ett rum?42

 Saint Gobain Gyproc. Byggnadsakustik. s. 45843
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Figur 9: 100 % ljudinfall där väggen/materialet (gult) absorberar 70% av ljudenergin och reflekterar 
30% vilket ger ljudabsorptionsfaktorn 0,7. 



I denna undersökning så hanteras hampakalkens akustiska reduktionsförmåga som 
fristående material. Detta för att kunna använda datan från reduktionsmätningar för 
att  kunna  applicera  i  digitala  akustikprogram  där  sammanslagningar  av  olika 
materials reduktionsförmåga kan sammanslås för att se resultat av ett material i en 
konstruktion. 
   För  de  flesta  homogena  material  följer  överföringen  av  ljud  kraftlagen  vilket 
resulterar i att ju massivare ett material är (hög densitet) desto bättre ljudreducerande 
egenskaper  har  det.  För  tunnare  material  eller  material  som  befinner  sig  i  ett 
lagersystem (sandwichkonstruktion)  så  tillämpas  Hooke’s  lag  om fjäderkraft  där 44

mjuka eller porösa högabsorberande material (ofta mineral eller stenull) används som 
dämpande fjäder i en dubbelbladig konstruktion.  Denna ljudreducerande effekt som 45

är vanliga i byggnadskonstruktioner som kan öka reduktionen 5-10 dB samspelar med 
den  termiska  isoleringsförmågan  som  ofta  är  det  primära  syftet  med 
konstruktionslösningen.
    Då underökningen inriktar sig på uppfattande av ljud och dess miljöer så är det 
viktigt  att  veta  att  människan fysiskt  uppfattar  olika  ljudfrekvenser.  De  lagar  och 
regelverk som är satta i den akustiska meningen utgår till viss del från upplevelsen 
men också från hälsoaspekter.

 Hookes lag (efter Robert Hooke) ”the law stating that the stress on a solid substance is directlyproportional to the 44

strain produced, provided the stress is less than the elastic limit of the substance.” - dictionary.com 

 Paroc. Ljudisolering. 45
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Figur 10: Ljud kan transmitteras på flera olika sätt i en 
byggnad, genom och via olika material. Denna 

reduktionsundersökning avser endast reduktionen i den 
direkta ljudtransmissionen (1). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke


2.4.5 Svenska regelverk för ljudmiljö
Regler rörande akustik, ljudmiljöer och störande buller i olika situationer ges ut av 
flera  svenska  myndigheter  så  som  Folkhälsomyndigheten,  Arbetsmiljöverket  och 
Boverket.  För  att  underlätta  konstruktion,  produktion  och  anpassning  så  klassas 46

ljudmiljöer i olika system som både mäts och utvärderas av satta standarder.
    Den internationella standarden EN ISO 11654 anger ljudabsorptionsfaktorns (αp) 
värde vid sagda standardfrekvenser där reduktionen anges i αw.  Samma standard 47

bryter ned absorptionen till fem klasser från A till E. Dessa klasser sätts i bostäder som 
i offentliga miljöer och ändras med styrande lagar från att vissa perioder kräva klass A 
eller  B  i  nyproducerade  bostadsmiljöer  till  att  kunna  acceptera  lägre  klasser  vid 
specifika eller vissa omständigheter.  Likadant så anpassas den Svenska standarden 
SS25267, som klassindelar krav på luftljudsisolering där 4 klasser, A till D används. 
Den  lägsta  godtagbara  klassen  av  myndigheter  och  konsulter  är  klass  C,  vilket 
utelämnar klass D som kan vara godtagbart och göra det möjligt att klassindela äldre 
byggnation som inte har möjlighet att uppnå klass C.    48

   I boverkets byggregler kapitel 7 beskrivs att uppkomst och spridning av oönskade 
ljud ska begränsas  och definieras  av SS 252 67  för  bostäder  resp.  SS  02  52  68  för 
lokaler.     49

   I boverkets byggregler avsnitt 7:41  så kan man läsa om rekommendationer gällande 
bullerskydd vid ändring av befintliga byggnader: 

För att kunna uppnå godtagbara ljudförhållanden kan en byggnadsakustisk genomgång av 
byggnaden behöva göras före val av ändringsåtgärder. Denna genomgång kan t.ex. omfatta 

enkäter till de boende för att utröna i vilka utrymmen de eventuella problemen är som störst.50

Här påtrycks de individuella förutsättningar för vardera ingrepp i befintlig situation 
där  en  akustisk  förundersökning  är  ytterst  aktuell  för  att  nå  resultat  för  önskad 
ljudmiljö.    

 Boverkets byggregler, BBR BFS 2011:6 ändrad t.o.m. BFS 2015:3 s Avsnitt 7. 46

 http://www.ecophon.com/sv/akustiklosningar/akustisk-kunskapsbank/grunderna-i-akustik/ljudabsorption/47

Ljudabsorptionsklasser/

 Swedish Standars Institute. Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder. STD-22693. 48

 Norgips. Ljudkrav. 49

 Boverkets Byggregler. Avsnitt 7. 50
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2.5 Kulturhistorisk Värdering
I  detta  kapitel  görs  en  översiktlig  genomgång  av  utvalda  delar  av 
Riksantikvarieämbetets  ramverk  ”Plattform  för  Kulturhistorisk  värdering”  och 
utvalda  kapitel  ur  Icomos  Venice  Charter  för  att  kunna  diskutera  hampakalks 
användningsområde och inträde i byggnadsvården. Dessa verktyg används just för 
deras sätt att iaktta kulturella värden och aspekter rörande kulturvård. ”Plattform för 
Kulturhistorisk  värdering”  är  bred  för  tolkning  och  presenteras  därför  för  att 
förtydliga min uppfattning av den. 
   Värderingsverktygen kommer inte användas som verktyg för att värdera hampakalk 
i sig utan användas som vägledning för att uppmärksamma hampakalkens möjliga 
samspel  med  historiska  och  traditionella  byggnadsmaterial.  Värderingsverktygen 
används också i slutdiskussionen som hjälpmedel för att öppet och ytligt diskutera 
om ljudmiljöer är något som kan anammas av kulturvården i mer än det lagsatta eller 
komfortabla sammanhangen. 

2.5.1 RAÄ ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”
Riksantikvarieämbetet  har  skapat  denna  plattform  som  beskriver  grundläggande 
förhållningssätt  för  arbete  med  att  definiera,  värdera,  prioritera  och  utveckla 
kulturarvet för att nyansera arbetsprocessen i arbetet med kulturhistorisk värdering. 
Plattformen i sig redogör för ett förhållningssätt till värdering och urval som skiljer på 
värdering  och  prioritering  och  där  fler  aspekter  av  värdering  tas  i  hänseende  än 
tidigare använda värderingsmetoder.51

 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval, Grundläggande förhållningssätt för arbete med att 51

definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Stockholm. 2015.s. 3
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Figur 11: Plattformen presenterar olika aspekter på värdering som rör värderingar av kulturarvet och kulturmiljön. 
Plattformen beskriver även att det kan finnas fler sakområden utanför dessa listade aspekter som kan ha betydande 

roll för en urvalsprocess. 



Kulturhistoriska aspekter: Värdering utifrån de kulturhistoriska aspekterna anspelar 
på   urvalet  och  förvaltningen  av  egenskaper  som  representerar  kulturhistoriska 
värden i det förflutna såväl som från vår samtid. Bedömningen för att fastställa de 
kulturhistoriska egenskaperna är i grunden subjektiv då urvalet av vilka utryck för 
olika utvecklings-  och händelseförlopp,  platser  och tidsperioder,  verksamheter  och 
synsätt samt olika lokala, kulturella, religiösa, etniska, eller filosofiska yttringar som är 
betydande  är  en  uppfattningsfråga  och  ska  bedömas  av  sakkunniga.  Dessa 
sakkunniga ska enligt plattformen vara aktiva inom ämnesområdena: ”allmän eller 
politisk historia, arkeologi, arkitektur- och bebyggelsehistoria, etnologi, konsthistoria 
eller konstvetenskap och kulturgeografi.”.  52

Plattformen  beskriver  även  att  denna  bedömning  också  kan  behöva  utomstående 
kompetens för att öppet kunna få en samlad förståelse om det ”individuella fallet” där 
otydligheten, eller kanske ”öppenheten”, gör sig påmind när plattformen beskriver 
bedömningsskedet:

”En bedömning av vilka kulturhistoriska egenskaper som ska lyftas fram för värdering och 
vidare hantering i form av bevarande, vård och/eller utveckling och kommunikation är inte 
statisk. Förändrade synsätt och förnyade kunskaper medför krav på och möjligheter att löpande 
lägga till  och  justera  i  tidigare  ställningstaganden.  Detta  att  ett  och  samma övergripande 
kulturhistoriska utvecklingsförlopp kan beskrivas och förstås utifrån olika synsätt, medför att 
motiven  för  värdering  och  urval  kan  variera  och  till  stor  del  är  beroende  av  den 
kulturhistoriska inriktning man väljer att utgå ifrån.”53

Detta val gör bedömningsarbetet öppet och inbjudande i nya utvecklingsaspekter och 
kommer i denna rapport redogöras under kapitlet ”Undersökning”. 

Estetiska aspekter: De estetiska aspekterna hänvisar till visuella, rumsliga, akustiska 
aspekter  som  enligt  plattformen  ”kan  men  inte  nödvändigtvis  betraktas  utifrån  ett 
kulturhistoriskt synsätt.”  De egenskaper som bör inriktas på i de estetiska aspekterna 54

är arkitektonisk och konstnärlig gestaltning som genom tid vuxit fram, med eller utan 
avsikt.  Dessa  ska  primärt  värderas  av  just  de  estetiska  aspekterna  även  om 
egenskaperna är resultat av olika handlingar och förlopp som samtidigt kan spegla 
sitt  kulturhistoriska  sammanhang.  Den  estetiska  aspekten  beskrivs  ha  många 
kulturhistoriska dimensioner där konst och arkitektur i många fall omfattas av det 
kulturhistoriska.  Här  påtrycker  plattformen på att  vardera  aspekt  ska värderas  av 
respektive sakområde och då estetik, arkitektur är så sammanflätat med kulturhistoria 
dimensioner där inriktade riktlinjer för värdering av estetiska värden i den byggda 
miljön finns hänvisat till proposition ”Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, 
formgivning och design”.      55

 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. s. 2252

 Ibid. s 2253

 Ibid. s. 2254

 Ibid. s. 2355
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Ekonomiska aspekter: I dag är de ekonomiska aspekterna i alla sina inblandningar 
också en avgörande aspekt för att kunna bevara. Olika företeelsers inverkan, påverkan 
eller indirekta dito kan vara avgörande med hänseende till den offentliga ekonomin, 
eller i dag vanligare, den privata företagssektorns ekonomiska intressen. Detta spelar 
med i statens mål för kulturmiljöarbetet ”bevara, använda, utveckla”  som anspelar 56

på att iaktta kulturmiljöer som en resurs för samhället. Med andra ord så uppmanas 
kulturmiljön  att  bli  en  egendom  (privat  eller  gemensam)  där  marknadsvärde  och 
konkurrenskraft  ska  bidra  till  ekonomisk  utveckling  i  liknade  anda  som  den 
monumentärt hanterade världsekonomin. Ekonomiska värden kan också anspela på 
eller vara ett resultat av andra aspekter för värdering som kan tillge en byggnad eller 
ett föremål ett visst ekonomiskt värde.  57

Ekologiska aspekter:  De ekologiska aspekterna i  plattformen är  mer inriktad mot 
naturvård  där  värderingen  riktas  åt  miljöers  biologiska  innehåll,  dess  ekologiska 
funktionalitet  samt  dess  förutsättning  för  att  förmedla  kunskap.  Denna  aspekt  i 
plattformen rör framförallt det biologiska kulturarvet i avseende som tillgänglighet, 
mångfald, fortlevnad och artspridning.58

  
Sociala Aspekter: De sociala aspekterna beskriver hur människan använder, förstår, 
upplever, nyttjar, och förhåller sig till kulturarvet. I många fall så görs intervjuer och 
enkätundersökningar  för  att  få  information  om gemensamma sociala  värden.  Fler 
metoder för att mäta upplevelsen av eller relationen till egenskaperna av en viss miljö 
presenteras där framförallt miljöer i förändring är relativt beroende av sin omgivnings 
uppfattning för att  kunna prioriteras.  Detta anses i  många fall  vara avgörande för 
bevarande då den sociala aspekten måste ha sitt fäste vid prioriteringar som i sin tur, 
på olika sätt, öppnar för andra aspekter för bevarande.59

Dessa  olika  sakområden är  inte  nya i  värderingvärlden utan diskuterats  av bland 
annat  av  Axel  Unnerbäcks  ”Kulturhistorisk  värdering  av  bebyggelse”  under  hans 
grundmotiv: dokument- och upplevelsevärden.  RAÄs plattform kan uppfattas friare 60

och lägger  mer vikt på öppenheten av individuella processer. 
  

 Regeringskansliet. Mål för kultur. 56

 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. s2657

 Ibid. s. 2558

 Ibid. s. 24-2559

 Axel Unnerbäck, RAÄ. - Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Ord & Vetande AB. Uppsala.  s. 2460
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I nästa steg i värderingsprocessen enligt plattformen så delas olika ställningstaganden 
in i fyra delar (processmoment). Dessa ställningstaganden kan hantera avvägningar, 
bedömningar,  avgränsningar,  beslut  eller  överenskommelser där ”arbetets  inriktning 
och  situationens  komplexitet  kan  sådana  ställningstaganden göras  av  olika  personer,  ske  i 
varierande ordning och vara mer eller mindre välgrundade” .61

 

 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. s.3161
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Figur 12: De fyra processmomenten förklaras av plattformen:”I varje moment besvaras ett antal centrala, 
övergripande frågeställningar. Frågorna och svaren på dessa förtydligar bilden av vilka ställningstaganden som ingår i 

de olika momenten: ” 



Plattformens kommande förklaringar av värderingsprocessen tar till stor del fokus på 
det direkt uppfattade kulturarvet som inte kan appliceras i denna undersökning men 
förklarar  i  kapitlet  Förändring  hur  plattformen  uppfattar  utveckling  och  just 
förändring. Kapitlet fördjupar sig i en bedömningsproblematik som kan vara svår att 
förhålla  sig  till  då  det  saknas  utarbetade  metoder  och  skyddsåtgärder  för  de 
företeelser  som  indirekt  skyddar  kulturarvet.  Här  kan  dras  paralleller  med  den 62

akustiska miljön som direkt kan anammas till hur svårt det kan vara att bevara en 
miljö som vid förändring på grund av ett synsätt, intresse eller ett handlingsutrymme 
som i sig ger negativa konsekvenser för sagda kulturella värden. 

2.5.2 ICOMOS Venice Charter
Denna samling av internationella riktlinjer för värdering och hantering av historiska 
minnesmärken  formulerades  av  ICCROM  under  ICOM  1964  och  redovisar 
grundläggande  principer  under  16  artiklar  under  indelningarna  Definitioner, 
Bevarande,  Restaurering,  Historiska  områden,  Arkeologiska  undersökningar  och 
Dokumentation.  Jag har valt att inrikta mig på kapitlen Definitioner, Bevarande och 63

restaurering då det är dessa kapitel som rör diskussionen som jag för. 

De tre valda sammanfattade kapitlen och dess innebörd:

Definitioner: Artikel 1:
”Med begreppet ”historiskt minnesmärke” avses såväl enskilda arkitektoniska verk som sådan 
stads- och landsbygdsmiljö som bär vittnesbörd om en speciell kultur, en särskilt utveckling 
eller en historisk händelse. Begreppet avser inte bara märkliga verk utan också mer oansenliga, 
som med tiden fått kulturell betydelse.”64

Här anser jag att vi har kommit längre och att fler parametrar utgör vår värdering och 
att antaga begreppet ”historiskt minnesmärke” är sällan skådat. Denna artikel betonar 
större helheter som miljöer och i första hand en vägledning som är mer smal än RAÄs 
plattform gällande parametrar för värdering. 

Definitioner: Artikel 2: 
”Konservering  och  restaurering  av  historiska  minnesmärken  är  ett  expertområde  där  all 
vetenskaplig  och  teknisk  fackkunskap  måste  utnyttjas  för  utforskning  och  bevarande  av 
kulturarvet.”65

Här blir det svårt att följa med i dagens strama ekonomiska satsningar på det breda 
kulturarv vi innehar. Som teori är det ett bra mål men i stort sett omöjlig att iscensätta 

 RAÄ s5762

 Icomos. The Venice Charter. International charter for the conservation and restauration of monuments and sites. 2nd 63

International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments.Venedig., 1964. s.1

 Ibid s. 164

 Ibid s. 165
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i verkligheten. I min undersökning har jag har tagit mig till hjälp av professorer och 
lektorer  i  akustik  och kulturvård som resulterar  i  en tvärvetenskaplig  diskurs.  De 
måste i sig komma till avväganden mellan olikriktade mål och kanske också öppnar 
för  en  ny  gren  av  värden  inom  kulturmiljövården  för  byggnadsrestaurering  där 
uppfattad ljudmiljö kan vara en stark aspekt för en gången tid.  I  dag så flätas de 
tekniska kunskaperna samman med de uppfattande och subjektiva värden som ska 
vara och förklara våran relation med historien. Detta medför att medhållen från de 
skilda  världarna  måste  stämma  överens,  och  kännas  fram  och  förbereda  för  att 
vardera ingrepp i vårt kulturarv inte kan gynna samtliga iakttagande individer. 

Definitioner:  Artikel  3:  ”Syftet  med  konservering  och  restaurering  är  att  bevara  såväl 
konstverket som det historiska vittnesbördet.”66

På denna hävd vilar många av våra minnen även om ”nyttan” av en konservering 
eller restaurering i dag kan vara mer avgörande än vikten av både det fysiska och det 
immateriella minnet.  I denna undersökning blir det en bevarandeaspekt som i sig 67

kommer störa den direkta uppfattningen i och med de moderna krav för komfort.

Bevarande: Artikel 4,5,6,7,8: 

I  dessa  kapitel  samlas  riktlinjer  inom  bevarande  inom  områden  som  vikt  av 
kontinuerligt underhåll och nyttjande användning, inom rimliga gränser, av det som 
ska användas. Tyngden ligger i den framstående arkitektoniska och estetiska direkta 
uppfattningen där de immateriella minnena inte alls nämns eller diskuteras. Däremot 
diskuteras att det historiska sammanhang som ett minnesmärke omger sig av är av 
vikt och där minnesmärkets plats inte skall förfaras eller rubbas om inte motiv för att 
göra det överväger ett sådant beslut.68

Restaurering: Artikel 9:

I  Artikel  9  fokuserar  Venedigdokumenten  på  att  det  är  av  vikt  att  i  restaurering 
bibehålla  karaktär,  autenticitet  och  material  som  inte  förstör  eller  rubbar  de 
uppfattade värden som ett minnesmärke innehar. Här redovisas också en inriktning 
på  restaureringsmetod  där  om  rekonstruktion  av  hypotetisk  karaktär  uppstår  ska 
restaureringsarbetets prägel sätta sådana spår så det är utläsligt vilken tidsrymd som 
ett  objekt  har  vidrörts.  Detta  i  samband  först  efter  att  objektets  studerats  och 
utvärderats av arkeologisk och historisk expertis.69

 Ibid s.2 66

 Läs målen för statens riktlinjer för kulturvården ”Bevara använda utveckla” där kulturarv har intagit en plats i den 67

ekonomiska utvecklingen. - (http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/)

 Icomos. 1964. s. 268

 Ibid. s. 269
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Restaurering: Artikel 10:

”I de fall traditionell teknik visar sig otillräcklig kan säkerställandet av ett minnesmärke ske 
med hjälp av sådana nutida konstruktions- och konserveringsmetoder som har visat sig vara 
ändamålsenliga på både vetenskapliga och erfarenhetsmässiga grunder.”  70

Erfarenhetsmässiga grunder är svårt att anamma till materialet hampakalk då det i 
Sverige ännu inte använts inom byggnadsvården till den grad att säkra resultat. Att 
sammanslå diskussionen av hampakalk som ett gott alternativ på grunder av dess 
tekniska  samspel  med  historiska  material  och  metoder  med  materialets  akustiska 
egenskaper i eventuella bevarandeaspekter öppnar för nya synsätt och avvägningar. 

Restaurering: Artikel 11,12,13:

Dessa kapitel fokuserar på försiktighet i restaurering där borttagande av olika tiders 
ingrepp måste hävdas i sin mening om att det bakomliggande lagret kan rättfärdiga 
sig själv genom att vara av stort historisk, arkeologiskt eller estetisk värde. Vikten av 
att  inte  låta  en ensam ansvarig  ta  ett  ensamt beslut  i  ett  förkastande av tidslager 
beskrivs där det trycks på att minska den subjektiva värderingen för att närma sig ett 
bredare objektivt och gemensamt intresse. Kapitlen förstärker tidigare redovisat fokus 
på att i restaurering eller vid kompletteringar sätta sina egna spår på ett respektfullt 
och balanserat sätt inför ett värdesatt byggnadsverk.  71

 Icomos. 1964. s.2 70

 Icomos. 1964. s. 371
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3 Undersökning och Analys

Här  redovisas  underökningarna  och  analyseras  resultaten  av  de  jämförande 
undersökningar  som  grundas  på  de  akustiska  absorptions-  och 
reduktionsmätningarna  av  hampakalk.  Undersökningen  angående  iakttagelsen  av 
hampakalkens  förhållande  som  restaurerings-  och  renoveringsmaterial  i  den 
kulturhistoriska diskursen redovisas och analyseras.

3.1 Hampakalkens Akustiska Absorption
För  att  mäta  den  akustiska  absorptionen  så  gjöts  fyra  testkroppar  för  att  passa  
labbutrustningen på Tyréns akustiska labb som hjälpt till att genomföra mätningarna. 
   För att underlätta läsbarheten av diagrammen så påminner tabellen nedan (Figur 13) 
om absorbtionskoefficientens värden där ett värde på 1 innebär total absorption och 
ett värde på 0 innebär total reflektion. Ju närmre 1 desto högre absorption, ju närmre 
0, desto lägre absorption.  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Figur 13: Tabellen ovan redovisar absorptionskoefficienter från vanligt förekommande 
byggnadsmaterial där vi ser skillnaden på absorptionskoefficienter i material med olika 

egenskaper. (Data från paroc.se)

Oktavband (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Betong 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
Gipsskiva på reglar 0.02 0.15 0.1 0.08 0.05 0.05
Fönster 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04
50 mm mineralull 0.02 0.65 1.0 1.0 1.0 1.0
100 mm mineralull 0.45 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0



3.1.1 Genomförande

För  att  genomföra  dessa  vågteoretiska  tester  så  har  jag  fått  tillgång  till  Tyréns 
akustiska labb i  Stockholm. I  undersökningen har utrustning använts  för  att  få  ut 
absorptionskoefficienten av det rätvinkliga infallande ljudet på materialet enligt den 
europeiska  standarden  Akustik  -  Bestämning  av  ljudabsorptionsfaktor  och  impedans  i 
impedansrör (ISO 10534-2:1998) . 72

   För  att  mäta  den akustiska absorptionen så  gjöts  fyra  testkroppar  för  att  passa  
labbutrustningen på Tyréns akustiska laboratorium. Förberedande genomgång av den 
tekniska utrustningen och mjukvaruprogram stod Civ. Ingenjör i Akustik Filip Salya 
för.  Själva  undersökningen  och  hantering  av  data  har  jag  enkom  genomfört  med 
tillgång till expertis om det behövts.
   Enligt forskningsprojektets recept för hampakalk så blandades kalkpasta och hampa 
i lika delar 1/1. Tjockleken och undersökningarna på testerna är valda enligt passande 
tjocklekar  för  isolering  i  bjälklag  och  för  applicering  som  putsunderlag  och 
absorptionslager invändigt.  Kalkputsen som appliceras på två av provbitarna görs 
med samma gotlandskalk och en ballast av natursten med blandningsförhållandet 1:2 
och har vatten till den konsistensen då bruket stannar kvar på murarsleven när jag 
vänder den uppochner.73

  Provkropparna som gjutits av hampakalk, fått torka i 10 dygn och undersökts för 
akustisk absorption är: 1 st: Tjocklek: 100 mm, Diameter 100 mm. 1 st: Tjocklek: 20 
mm, Diameter 29 mm. + 0,5 cm Kalkputs 1 st: Tjocklek: 100 mm, Diameter 29 mm.1 st: 
Tjocklek: 20 mm, Diameter 100 mm. + 0,5 cm Kalkputs. Provkroppar med diameter 
100  mm  avser  absorptionsvärdet  för  akustiska  frekvenser  inom  området  50  till 
1500Hz. Provkroppar med diameter 29 mm avser absorptionsvärdet för det akustiska 
frekvensområdet 500 Hz till 6,5 kHz.  

 Swedish Standards Institute. Akustik - Bestämning av ljudabsorptionsfaktor och impedans i impedansrör - Del 1: Metod 72

med stående våg (ISO 10534-1:1996). 2001. 

 På rekommendation av Kristin Balksten. 73
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Figur 14: 1 st: Provkropp i Tjocklek: 20 
mm, Diameter 29 mm. + 0,5 cm Kalkputs i 

teströret för absorptionsmätning i 
frekvensområdet 500-6500 Hz. 

Figur 15: 1 st: Provkropp i Tjocklek: 20 
mm, Diameter 100 mm i teströret för 
absorptionsmätning i frekvensområdet 

50-1500 Hz. 



Testet  utgörs  enligt  ”Two Microphone Impedance Muessurement”-  metoden vilket 
menas med att de gjutna testkropparna placeras i  ett  rör där materialet utsätts för 
stående ljudvågor av i olika frekvensområden mellan 50 och 6500 Hz. Skillnaden i den 
energi som reflekteras tillbaka av materialet och den energi som materialet utsätts för 
utgör absorptionskoefficienten i olika frekvensband (se figur 16).    74

 Bruel & Kjaer. Standing Wave Apparatus Type 4002. s.674
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Röret avslutas med en total reflektion. Röret avslutas med ett absorberade material.

Figur 16: En genomskärning av undersökningsröret i Brüel & Kjaer mätrör 4206 och visar ett 
totalt reflekterande material samt effekten av att avsluta röret med ljudabsorberande 

material.Lägg märke till skillnaden i vågformerna mellan rören på bilden där den högra (med ett 
absorberande material) har en minskad våghöjd (energi) än den vänstra. 

Figur 17: 1 st: Provkropp i Tjocklek: 20 
mm, Diameter 29 mm. + 0,5 cm Kalkputs i 

teströret för absorptionsmätning i 
frekvensområdet 500-6500 Hz. 

Figur 18: 1 st: Provkropp i Tjocklek: 20 
mm, Diameter 29 mm. + 0,5 cm Kalkputs i 

teströret för absorptionsmätning i 
frekvensområdet 500-6500 Hz. 



Till  denna  absorptionsundersökning  av  hampakalk  användes,  förutom  de  gjutna 
provkropparna, följande utrustning:

1: Förstärkare: Lab Gruppen, Lab 500.
2: Ljudgenerator: Larson Davis SRC20.
3: Digitalomvandlare: Front End Brüel & Kjaer Type 3050-A-6/0
4: Multimeter: Hantek DSO8060 för kontroll av jämnt voltpåslag från förstärkaren
5: Mätningssystem: Brüel Kjaer Two-microphone Impedance Measurement Tube Type 
4206 
6: Dator med PULSE LabShop mätningsmjukvara.
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Figur 19: Kollaget visar utrustningen som användes i absorptionsundersökningen. 
Ljudgeneratorn(2) spelar upp vitt brus som amplifieras via förstärkaren(1) där 

multimetern(4) kontrollerar voltpåslaget på tre Volt för den inbyggda högtalaren i 
mätröret(5). Signalerna från de två mikrofonerna i mätröret omvandlas via 

digitalomvandlaren(3) till digital data som sammanställs i en dator(6) med passande 
mjukvara som räknar ut absorptionskoefficienten.



 För att jämföra med material som i dag används som isolering så visar kommande 
diagram  absorptionsfaktorn  för  hampakalk  och  jämförande  material  för 
akustikbehandling och isolering.  Detta för att kunna uppfatta skillnader i ljudmiljö 
beroende på vilket material som används i en generell förändring.
   Samtliga mätningar mäts mot hårt bakomliggande material, med luftspalt och med 
mineralull  som  underliggande  på  vissa  av  mätningarna  för  att  undersöka  hur 
materialet  beter  sig  i  olika  kombinationer  och samband.  Resultaten i  diagrammen 
redovisas med en upplösning på 1/3 oktav. 

3.1.2  Resultat och Jämförande Analys - Akustisk Absorption

I  diagrammet  ovan  kan  vi  utläsa  att  tjockleken  har  betydelse  för  den  akustiska 
absorptionen. Här kan vi utläsa att 100 mm hampakalk effektivare absorberar ljud än 
20 mm där de olika två tjocklekarna endast samspelar i reduktionseffekt av frekvenser 
runt 2 kHz och runt 6kHz. När hampakalken agerar som putsunderlag så reduceras 
den akustiska absorptionen tydligt efter 1,7 kHz och uppåt men har nästan likvärdig 
koefficient som 100 mm hampakalk i de låga mellanregistret runt 700 Hz. Den tjockare 
biten av hampakalk på 100 mm har tydligt den mest effektiva absorptionen av de tre 
undersöka materialen i mätningar dikt an mot hårt underlag.
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Figur 20. Diagrammet visar absorptionskoefficienter inom frekvensområdet 50-6300 Hz för 
de gjutna kropparna av kalhampa.



I detta diagram (ovan) redovisas resultat av kombinationer av materialet hampakalk 
med bakomliggande luftspalt och mineralull. Undersökningar med 65 mm luftspalt 
har undersökts då det är en standard för mätning av akustiska element då applicering 
i bjälklag ofta utgår från detta mått. 200 mm luftspalt har undersökts i jämförande 
med inhägnande akustikplattor på rekommendation av akustiker. 
   Dessa två värden är svåra att få bukt på med denna undersökningsmetod då det 
bakomliggande utrymmet skapar en egenfrekvens av stående vågor som gör 
mätningarna osäkra. Detta kan skådas på mätningarna av de två försöken med tillagd 
luftspalt bakom 20 mm testkroppar, särskilt i frekvensområdet 800 Hz och uppåt.
   Gemensamt för dessa tester med bakomliggande luftspalt/luftspalt+mineralull är 
att en god absorption i ett smalt band av låga frekvenser (125-200 Hz) erhålles. 
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Figur 21. Diagrammet visar absorptionskoefficienter inom frekvensområdet 50-6300 Hz för 
de gjutna kropparna av hampakalk med olika mått av luftspalt och glasfiberull.



Ett material som i sin uppbyggnad och i användningsområde är lik gjuten hampakalk 
är materialet Träullit. Materialet träullit består av en blandning av träfibrer från gran, 
vatten och cement. Här kan utläsas att träulliten har en jämnare absorptionskurva än 
hampakalken  men  visar  likheter  i  toppen  på  2  kHz  och  dippen  runt  3-4k  Hz. 
Likheterna  kulle  kunna  bero  på  materialens  likhet  i  uppbyggnad och  effekten  av 
dubbel porositet.
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Figur 22. Diagrammet visar absorptionskoefficienter inom frekvensområdet 
50-6300 Hz för 20mm hampakalk samt materialet träullit.

Figur 23. Närbild på materialet träullit. Figur 24. Närbild på materialet 
hampakalk.

(Foto: Viktor Källgren)



I  diagrammet  ovan  redovisas  absorptionsresultat  av  hampakalk  (med  5  mm 
putspåslag) samt absorptionsvärden av gipsskiva på regel  (de röda ringarna).  Vid 75

applicering  av  hampakalk  med  putspåslag  på  till  exempel  innerväggar  så  skulle 
absorptionen i väggarna vara mer effektiv än om väggarna vore uppbyggda med gips. 
Mest  markant  är  skillnaden  från  500  Hz  och  uppåt  till  en  mindre  absorberande 
dalning vid 2000-2500 Hz.

 Paroc. Ljudabsorption. 75
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Figur 25. Diagrammet visar absorptionskoefficienter inom frekvensområdet 50-6300 
Hz för 20 mm hampakalk med 5 mm putspåslag samt för 12 mm gipsskiva på regel.



I  jämförande  diagram ovan  kan  utläsas  att  akustikmaterialen  har  en  jämnare  och 
generellt  bättre  reduktionsförmåga  än  hampakalken  som  i  sig  är  mest  reduktiv  i 
frekvensområdet  500-2000Hz.  Detta  är  väntat  då  dessa  material  är  skapade  och 
utvecklade för att agera som absorbenter i akustisk projektering. 
   Detta resultat kan vara hjälpsamt i diskussionen om hampakalken som invändig 
putsbärare då eventuell övrig akustisk behandling av ett rum inte behöver samma 
åtgärder som om väggar skulle förses med gipsskivor eller annat skivmaterial med 
högre densitet.
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Figur 26: Diagrammet visar absorptionskoefficienter inom frekvensområdet 50-6300 
Hz för 20 mm hampakalk + 5 mm kalkputs samt för akustikplattor och akustikputs. 

Akustikputsen och Akustikplatta Rockfon innehar sina absorberande egenskaper 
genom dess innehåll av stenull. Akustikplatta Ecophon innehar sin absorberande 

effekt av sitt innehåll av glasfiberull. 



f (Hz) 20mm 100mm
20mm + 
5 mm 

kalkputs

20mm + 
5mm 

kalkputs 
+65mm 
luftspalt

20mm + 
5mm 

kalkputs 
+ 200mm 
lusftspalt

20mm + 
5 mm 

kalkputs 
+ 30mm 
mineralul

l

100mm + 
65mm 

luftspalt

16 0 0 0 0 0,1 0 0

31,5 0,00 0,04 0,01 0,03 0,12 0,04 0,05

63 0,02 0,10 0,02 0,08 0,42 0,12 0,15

125 0,07 0,27 0,05 0,40 0,90 0,53 0,54

250 0,27 0,74 0,14 0,78 0,48 0,75 0,70

500 0,41 0,65 0,42 0,31 0,20 0,30 0,49

1000 0,34 0,64 0,48 0,16 0,24 0,19 0,59

2000 0,69 0,73 0,31 0,20 0,30 0,18 0,73

4000 0,40 0,65 0,17 0,21 0,46 0,21 0,65

8000 0,66 0,56 0,14 0,15 0,81 0,16 0,56
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Figur 27: Tabellen redovisar absorptionskoefficienterna för olika frekvenser från 
absorptionsmätningarna på de gjutna kropparna av hampakalk. 



3.2 Hampakalkens Akustiska Reduktion
Undersökningen  av  hampakalkens  ljudreducerande  förmåga  görs  då  tillförsel  av 
materialet  som  isolering  eller  tilläggsisolering  ger  skillnader  i  en  konstruktions 
transmission av ljud än om mineralbaserade material eller cellplast används. 
   De mineralbaserade tilläggsisoleringmaterialen har en god egenskap av att agera 
som dämpande fjäder till intilliggande material (Hookes lag) och ökar ljudisoleringen 
av konstruktioner i  och med sin sandwichkonstruktion.  Materialet  hampakalk kan 
inte  agera på samma sätt  i  konstruktioner  då elasticiteten  i  materialet  är  så  pass 
mycket  lägre  utan  har  sina  akustiska  reduktionsegenskaper  som  beror  på  sin 
genomsläpplighet  av  luft  och  sin  densitet.  Därav  kommer  denna  undersökning 
jämföra  reducerande  förmågor  där  konstruktioner  som  innehar  sin 
reduktionsförmåga enligt Hookes lag jämföras med konstruktioner med hampakalk 
där den akustiska reduktiva förmågan räknas på utifrån kraftlagen.  

Kommande diagram i  kapitlet  redogör  för  hampakalkens  akustiska  reduktion och 
jämförs  med  både  homogena  byggnadsmaterial  och  sandwichkonstruktioner  där 
Hookes lag utgör delar av den akustiska reduktionen. 

Undersökningen av materialet  hampakalk ger  en bredbandig uppfattning av vilka 
frekvenser som transmitteras mer eller mindre. För att kunna jämföra med vanliga 
konstruktioner och material så räknas det vägda reduktionsvärdet ut för materialet.
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Figur 28: Tabellen redovisar reduktionsvärden och vanligt förekommande ljud som vägs 
mot människans genomsnittliga uppfattningsförmåga av ljud.



3.2.1 Genomförande
Akustiska reduktionsmätningar på gjutna väggar av hampakalk är genomförda på 
Lunds Tekniska Högskola i Lund i samband med Avdelningen för Byggnadsmaterial 
under institutionen för Bygg och miljöteknologi samt med Avdelningen för Teknisk 
Akustik  under  institutionen  för  byggvetenskaper.  Institutionerna  har  bistått  med 
lokaler, bränd kalk, hampaved och verktyg för mina undersökningar. Teknisk akustik 
har  bistått  med den akustiska  expertisen  och  den akustiska  reduktionsmätningen.                                                 
Genomförandet  av  undersökningen  har  förutsatt  att  jag  enkom  förberett  för 
mätningar, har upprättat korrespondens med inblandade institutioner för nyttjande 
av laboratorier, inhandlat material, byggt formar, blandat hampakalken manuellt, och 
placerat  dem  redo  för  mätning  i  luftljudslaboratorium.  Samarbetet  med  Paulien 
Strandberg och hennes forskningsprojekt har bidragit med kunskap, hampa och kalk 
samt underlättat kommunikationen med berörda institutioner. Via Paulien Strandberg 
så  har  ansvarig  personal  för  betonglaboratoriet  har  underlättat  monteringen  av 
väggen.
   Mätningarna  har  genomförts  enligt  den  europeiska  standarden  Acoustics  -
Laboratory measurement of sound insulation of building elements, Measurement of 
airborne sound insulation (Se bilaga 1). Det vägda reduktionstalet (Rw) har uträknats 
enligt  Byggakustik  -  Värdering  av  ljudisolering  i  byggnader  och  hos  byggdelar  -  Del  1: 
Ljudisolering (ISO 717-1:2010).76

Det  akustiska  luftljudslaboratoriet  på  LTH  och  standarden  som  mätningen  utförs 
enligt kräver en testvägg av en totalyta på 10 m2 med dimensionerna 4000 x 2500mm 
liggande. Själva gjutningen av väggen kunde inte ske inne i akustiklaboratoriet utan 
var tvungen att beredas i betonglaboratoriet. För logistiska skäl så delades gjutningen 
upp i fyra sektioner a’ 2000 x 1250 mm och ramar byggdes för att kunna gjuta dessa. 
Tjockleken på testväggen hampan är anpassad efter tjockleken på konstruktionsreglar 
(95  mm)  och  till  den  tjocklek  som appliceras  på  forskningsprojektets  väggar  som 
reveterats med hampakalk.  

 http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-76

en-iso-717-1
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Figur 29: Bilden illustrerar sektionsuppdelningen av den gjutna väggen. Den totala ytan på 
testväggen delas upp i fyra sektioner för smidigare montage och av tillgänglighetsskäl.
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http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-en-iso-717-1
http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-en-iso-717-1


Fyra stycken gjutformar med 2,5 m2  vardera byggdes med reglar av furu och skivor  
av formplywood för att tillsammans skapa en en yta som passar utrymmet mellan 
mottagarrum och sändarrum. Med 25,29 meter 25mm x 95mm regel så innebär det att 
0,63 m2 av den 10m2 stora väggen i reduktionsunderökningen består av fururegel i 
ramen vilket resulterar i att 6,3 % av väggen inte består av hampakalk. 

Proportionerna  för  beredning  av  hampakalken  bestämdes  på  plats  i  samråd  med 
Pauline Strandberg och är något blötare och innehar mer bränd kalk än det recept som 
absorptionsmätningarna  gjöts  av.  Detta  för  att  samspela  med  den  blandning  som 
används  för  Pauliens  Strandbergs  forskning  kring  mikrobakteriell  påväxt  vid 
applicering på skiftesverkskontruktion.

Blandningsförhållandet av hampakalk som användes i reduktionsundersökningen:

• 7 delar hampaved.
• 4 delar torrsläckt kalk.
• 4 1/4 delar vatten.

Väggarna torkade i 20 dagar innan de transporterades till luftljudslaboratoriet för 
genomförandet av reduktionsundersökningen. Vetskapen om att allt fukt i de gjutna 
väggarna kanske inte har lämnat materialet vid genomförandet av de akustiska 
mätningarna noteras men har inte kunnat mätas då fuktkvotsmätare inte fanns 
tillgänglig.
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Figur 30: Fotot visar momentet när modulerna monteras på plats i luftljudslaboratorium på 
LTH. Modulerna tätades med akrylfogmassa mellan varandra och till angränsade hål i väggen 

för att minimera felaktiga mätvärden på luftläkage mellan mottagar- och sändarrum.



Till denna reduktionsundersökning användes följande utrustning:

1 st: Brüel & Kjaer Hand-held Analyzer Type 2270
1 st: Brüel & Kjaer Power Amplifier  Type 2734 (med inbyggd ljudgenerator)
1 st: Brüel & Kjaer Högtalarkabinett

Fyra mätningar genomfördes för att kunna erhålla ett medelvärde för resultatet. Den 
akustiska reduktionen i undersökningen undersöks genom att mäta upp den 
akustiska effektkvoten genom väggen. Kvoten genom väggen beskrivs genom ett 
reduktionstal R enligt :77

R = Ls - Lm +10 log (S/A) där L = ljudrycknivån (i dB) i sändarrumet
Lm=ljudtrycksnivån i mottagarrummet 
S = skiljeväggens area (hampakalk)
A = absorptionsarea78

 Nilsson E. Johansson A-C. Brunskog J. Sjökvist L-G. Holmberg D. Grundläggande Akustik, TVBA-3116, Tredje 77

upplagan, Lund, 2005. s. 61. 

  Läs mer om absorptionsarea, Ibid. s. 86.78
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Figur 31. Bilden visar arrangemanget av undersökningen sedd ovanifrån. Skiljeväggen i 
denna undersökningen är den gjutna 10m2 stora väggen av hampakalk.



3.2.2  Resultat och Jämförande Analys - Akustisk Reduktion

Diagrammet  ovan  kan  utläsas  att  95  mm hampakalk  reducerar  ljud  i  ett  område 
mellan ca 15 och 40 dB i olika frekvenser. Som väntat reducerar materialet sämre i 
lägre frekvenser då våglängden av låga frekvenser lättare får materia att flytta med i 
vågrörelser  där  böjstyvheten  i  materialet  avgör  reduktionen  tillsammans  med 
materialets massa. Faktorer som kan spela in i resultatet och är värda att ha i åtanke 
när materialet skall diskuteras kan vara: 

- Att materialet är poröst och har i sin sammansättning relativt god 
luftgenomsläpplighet.

- Att tätningen mellan modulerna och kring infästningen i labmiljön inte är helt 
lufttät.

- Att furuträ som ramen är byggd av endast har ett reduktionsvärde på 23dB 
(150mm) och sänker reduktionsvärdet.

- Att hampakalken inte är helt uttorkad och påverkar reduktionsvärdet.

Det vägda reduktionstalet för 95 mm hampakalk enligt ISO 717-1 är 30 dB vilket kan 
jämföras med figur 27 där vi ser att reduktionen av materialet ensamt inte räcker för 
att dämpa ett normalt samtal. 

!52

Re
du

kt
io

ns
ta

l  
(d

B 
Rw

) 

10

15

20

25

30

35

40

45

Frekvens (Hz)

50 80 12
5

20
0

31
5

50
0

80
0

12
50

20
00

31
50

50
00

95 mm hampakalk
Figur 32: Diagrammet ovan redovisar resultaten av den akustiska reduktionsförmågan av 

hampakalken  i olika frekvenser. 



Hampakalken undersöks i denna uppsats som ett byggnadselement som tillsammans 
med andra material utgör en konstruktion i till exempel en vägg. I samspel med sten, 
trä eller  andra material  som ökar massan eller  tätheten i  konstruktion så kommer 
materialet prestera bättre i reducering på samma sätt som lecablock (se figur 35).

I  tabellen  ovan  (Figur  33)  kan  utläsas  att  hampakalken  som  byggelement  har  en 
jämförelsevis låg  akustisk reduktionsförmåga jämfört med framförallt stenmaterialen. 
Det material som presterar lika eller sämre än hampakalken är träspåncementent och 
rent trä av furu.  

Material Vägd Reduktion (Rw)
95 mm hampakalk 30 dB

150 mm keramiskt tegel 41 dB

150 mm gjuten cement 37 dB

250 mm lersten 43 dB

250 mm träspåncement 35 dB

150mm furu 23 dB
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Figur 33: Tabellen ovan visar reduktionstalet (Rw) för 200 mm lecablock med applicerad 
puts på vardera sidor. Utan det lufttätare putslagren skulle lecablocken endast ge 10-15 dB 

ljudreducering. Detta som följd av lecablockens porösa struktur. En struktur som är 
jämförbar med hampakalkens. (Data från Nyströms Cements hemsida.)

Figur 34: Tabellen ovan redovisar reduktionstal för hampakalk samt andra olika 
byggnadsmaterial för att kunna diskutera materialen jämförande. Lägg märke till de olika 

tjocklekarna av materialen som påverkar resultatet. Tänk också på att dB mäts i en 
logaritmisk skala där en värdeökning på 3 dB innebär en fördubblad uppfattad effekt. (Data 
från: Janusevicius T. Butkus D. Mažuolis J. Sound reduction in samples of environmentally 

friendly building materials and their compositions.)



I diagrammet ovan jämförs den undersökta hampakalken med 13 mm gips som av sin 
tunna tjocklek innehar sin goda akustiska reduktionsförmåga på grund av sin höga 
densitet, lufttäthet och styvhet.

’
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Figur 35: Diagrammet ovan redovisar resultaten av den akustiska reduktionsförmågan av 
95 mm hampakalk och 13 mm gipsskiva  i olika frekvenser. 



Ovan  redovisas  reduktionstal  för  konstruktioner  av  gips  och  mineralfiberull  i 
samverkan. Här kan utläsas att enkla lager med gips på versin sida om en 70 mm tjock 
träregel innehar samma reduktionstal som den undersökta väggen i hampakalk. Att 
tillföra mineralull mellan gipsskivorna ökar reduktionen med 6 dB. 

Konstruktion Vägd Reduktion
          • 12.5 mm gipsskiva (normal)
          • 70 mm träregel, cc 600 mm
          • 12.5 mm gipsskiva (normal)

(Obs, endast luftspalt mellan
gispskivorna, se figur 37)

30 dB

        • 12.5 mm gipsskiva (normal)
   • 70 mm träregel, cc 600 mm / 70 mm 

PAROC eXtra
    • 12.5 mm gipsskiva (normal)

(Se  figur 38)

36 dB

• 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)
     • 2 x (45 x 70 mm träregel) , cc 600 mm 

/ 20 mm luftspalt mellan reglarna / 
145 mm PAROC eXtra

• 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal)

48 dB

!55

Figur 36: Tabellen ovan visar akustiska reduktionsvärden för olika konstruktioner 
där Hookes lag om fjäderkraft bistår med att sänka den akustiska transmissionen 

genom konstruktionen (exempel på utförande i figur 37 och 38). (Data från paroc.se)

Figur 37: Två lager gips i 
väggregelkonstruktion 

ger 30 dB reduktion.

Figur 38: Två lager gips med 
mineralfiberull mellan skivorna 
i väggregelkonstruktion ger 36 

dB reduktion



3.3 Hampakalkens tillämpbarhet i byggnadsvården

Mötet  mellan  materialval  och  berättande  diskuteras  kommande  då  närmandet  av 
hampakalkens påverkan av akustisk miljö och ljudreduktion skapar skillnader i en 
byggnads uppfattning om materialet börjar brukas som alternativt isoleringsmaterial i 
byggnader  med  kulturhistoriska  värden.  Materialet  är  redan  uppmärksammat, 
framför allt av brittiska kulturvårds-institutioner, som ett bra alternativ till gullfiber, 
cellplast eller andra moderna material som inte samspelar med material och metoder i 
vissa historiska miljöer. Alternativen att inte isolera alls kan medföra att en byggnad 
blir  nyttjad  till  sitt  ensamma  öde  om  termisk  komfort,  ventilation, 
uppvärmningskostnader  eller  akustisk  komfort  inte  går  att  uppnå.  Offentliga 
byggnader där olika slags verksamheter ska bedrivas skall klassas enligt svensk lag 
enligt  sagda standarder för akustisk miljö och reduktion av störande och skadliga 
ljud.  Samtidigt  ska  byggnadsminnen  och  skyddade  byggnader  enligt  dess 
kulturhistoriska  värden inte  förvanskas.  Här  ligger  det  i  framförallt  i  händer  på 79

akustiker och antikvarier att kunna mötas halvvägs för att uppfylla sina arbetsansvar. 
I min uppsats från 2016 så undersöktes byggnadsantikvariers och akustikers syn på 
ljudmiljöer  i  kulturhistoriskt  värdefulla  byggnader  samt  deras  förväntningar  på 
varandras  yrkeskategori.  En  slutsats  blev  då  att  både  antikvarier  och  akustiker 
önskade större kunskap om vardera arbetssätt och målsättningar men framförallt så 
saknades  kunskap  om  historiska  materials  akustiska  förmågor.  Detta  då  krav  på 
autentiska material och metoder kan vara formulerade i ett skydd av en byggnad. 
Även om hampakalk inte är ett historiskt material så finns det kulturhistorisk expertis 
som  förespråkar  materialet  av  många  andra  aspekter  så  som  tekniska,  termiska, 
estetiska  m.fl.  där  kunskapen  om  dess  akustiska  egenskaper  skulle  kunna  bli 
ytterligare en aspekt som kan påverka en avvägning av materialval. 
   Så vad händer med en byggnad med kulturhistoriska värden som står inför en 
tilläggsisolering?  Kan  valet  av  hampakalk  hävdas  i  nyttjandet  i  kulturhistoriskt 
känsliga  konstruktioner  för  att  komplettera  komforten  och  användande  av  en 
byggnad i stället för att använda moderna material och tekniker? 
   Enligt  beskrivna  värderingssystem  så  granskar  jag  materialets  möte  med 
kulturvården genom aspekter från RAÄs plattform för kulturhistorisk värdering samt 
uppmärksammar  materialets  sammanhang  genom  ICOMOS  Venice  Charters  två 
kapitel rörande bevarande och restaurering.

Iaktagelse genom RAÄs Plattform för kulturhistorisk värdering

Kulturhistoriska aspekter:
Hampakalk har inget kulturhistoriskt värde i sig, då uppkomsten av materialet är så 
pass  modernt.  En  hävd  för  att  materialet  kulturhistoriskt  skulle  vara  ”historiskt 
korrekt”  i  en  restaurering  från  innan  1990-talet  kan  inte  överta  en  diskussion 
angående materialhistorisk  kontext.  Det  som kan hävdas i  jämförelse  med vanligt 
använda  material  som  används  i  samma  syfte  (mineralull,  cellplast, 

 Plan och Bygglagen. 8 kap. 13 §. 79
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cementblandningar)  är  att  den  organiska  sammansättningen  av  materialet  har 
fördelar i kombination med material i vissa byggnader med kulturhistoriskt värde. I 
England  så  började  användandet  av  hampakalk  i  just  restaurering  av  gamla 
byggnader där det visats att inblandningen av moderna material i gamla byggnader 
gjort  att  fuktproblem  ofta  uppstår.  De  fukttekniska,  termiska  och  de 80

ånggenomsläppliga egenskaperna i materialet kan jämföras, och är i många fall bättre, 
än  moderna  material  utan  att  behöva  blanda  in  polymerer,  glasfiber,  plastfilm, 
fogskum  m.m.  som  i  sig  ofta  innehåller  skadliga  kemikalier.  Att  materialet 81

samspelar, är beständigt och lätt att underhålla  skapar å ena sidan en suddigare falsk 
årsring  som  i  sig  är  mer  reversibel  i  kombinationen  med  både  sten-  och  trä-
konstruktioner än de många vanligt använda material för ändamålet. Förvirring kan 
ske i och med en applicering av materialet hampakalk då det skulle kunna uppstå 
situationer då det rent visuellt är lätt att bli lurad att materialet är autentiskt.
   I  England där användandet av materialet  hampakalk i  historisk byggnation har 
kommit  längre  än  i  Sverige  så  anammas  materialets  formbarhet  och  varsamma 
samspel med vanligt använda historiska material som sten och trä. Att föredra vid 
applicering  på  kulturhistoriskt  värdefulla  byggnader  som  är  i  behov  av 
tilläggsisolering är att applicera hampakalken för hand med stor varsamhet för att 
kunna garantera reversibiliteten av ett ingrepp.  82

    Forskningsprojektet  som  drivs  av  Pauline  Strandberg  på  LTH  har  med  Anna 
Donarelli i arbetsgruppen som kulturhistorisk expertis i användandet av hampakalk i 
kulturhistorisk  miljö.  Forskningsprojektet  har  för  en  del  av  sitt  närmande  till 
användande  en  geografisk  ram  och  ska  under  2017  börja  testa  materialet  på 
byggnader i Visby innerstad. Den kulturhistoriska aspekten för materialet hampakalk 
i denna miljö kan uppfattas vara i linje med Gotlands historia med både en gedigen 
hampaproduktionshistoria och kalkstensutvinning.  Detta ger en starkt koppling till 83

de  skilda  materialen  men  kan  sammansatt  inte  hävdas  att  vara  ett  ”historiskt” 
material  utan  ett  mer  eller  mindre  ”samspelande”  material  för  viss  historisk 
byggnation.  Med  medvetenheten  om  att  inte  skapa  för  lufttäta  konstruktioner  i 
tilläggsisolering eller revetering av gamla byggnader som har byggts för att andas så 
passar materialet med sina hygroskopiska egenskaper.

Estetiska aspekter
Materialets  struktur  när  det  är  applicerat  skapar  konsekvenser  för  det  estetiska 
uttrycket oavsett för vilket ändamål materialet än skulle nyttjas till. Ett hantverk med 
handpåslagen hampakalk skulle skapa en mindre jämn yta, och i de fall som krävs, 
kunna skapa en estetiskt mjukare övergång i kulturhistorisk mening än om statiska 
skivmaterial såsom cellplast eller pressad mineralull skulle användas. Hantverket vid 
applicering kan skapa estetiska samspel i viss byggnation och skulle kunna förvirra i 

 Stanwix W. Sparrow A. The hempcrete book. Designing and building with hemp-lime. UIT. Cambridge. 2014. s. 26780

 Ibid. s. 26881

 Ibid.  s. 26982
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vad som är modernt tillägg och vad som anses vara autentiskt beroende på inrikting 
på restaureringsteori.

Ekonomiska Aspekter
Materialet  som undersökts  är  inte  etablerat  på  marknaden  som byggnadsmaterial 
utan  döljer  sig  bakom de  konventionella  och  etablerade  byggtekniker.  Materialets 
möjliga  intågande som material  i  byggnadsvården skulle,  på  grund av sin  simpla 
uppbyggnad,  kunna  konkurrera  med  befintliga  material.  De  redan  etablerade 
materialen har sin ekonomiska fördel hos kund som ett resultat av massproduktion 
även om den faktiska produktionskostnaden är dyrare.
   Ett godkännande av materialet och en etablering på marknaden skulle kunna gynna 
både industrihampaproducenter och aktörer inom kalksektorn.

Ekologiska Aspekter
Materialets marginella påverkan av miljön och dess status om ”carbon-negative”  är 84

en av de starka drivkrafterna för användandet av det. Hampan är helt förnyelsebar 
som biologiskt ämne och kalken utvinns i lägre temperatur i förhållande till cement. 
    Koldioxidutsläppet för materialet är olika beroende vilken andel av kalk och hampa 
som används men har mätts upp kring 110-165 kg CO2 per m3.  85

Sociala Aspekter
Under denna kategori så kan hampakalkens funktion som fungerande material inom 
kulturvården diskuteras på många sätt. Vilket åskådningssätt som väljs vid ett visst 
användande så kommer människor uppfatta materialet på många olika sätt som är 
svåra  att  förutsäga.  I  den  grad  av  förändring  som  planeras  med  användande  av 
hampakalken så kan nyttjandet ses genom plattformens krav på att öppna upp för 
bevarandeaspekter för ett objekt.  86

Om hävd kan bejakas för hampakalk genom dessa verktyg för användandet av det i 
restaurering där de akustiska konsekvenserna finns med så kan materialet, om rätt 
kunskap finns angående, vandra i takt med de fyra processmomenten (Beskrivande, 
Analyserande, Planerande, Beslutande) som plattformen förespråkar.87

 UK Hempcrete. WHY BUILDING WITH HEMPCRETE IS GOOD FOR THE ENVIRONMENT84

 Ibid. 85

 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. s. 24-2586

 Ibid.  s. 33 87

!58



Iaktagelse genom Icomos Venice Charter

Att  titta  på  mötet  av  hampakalken  i  ett  generellt  möte  med kulturvården genom 
kapitlen i ICOMOS Venice Charter är inbjudande på grund av den basala inriktningen 
på  rekommendationerna  och  kan  ge  motivation  att  fånga  essensen  av  materialets 
breda användningsområde. Att som i Definitioner: Artikel 2 där vikten av rätt kunskap 
på  rätt  plats  krävs  i  konservering  och  restaurering  är  för  mig  essensen  i  denna 
undersökning då jag rör mig åt det auditiva intrycken och materiellt samspel. I denna 
uppsatsens  syfte  så  gäller  det  att  veta  om  att  ljudmiljöer  kan  ha  inverkan  på 
upplevelse  av  gången  tid  för  att  överhuvudtaget  kunna  söka  den  expertis  eller 
kunskap  om  matierial  som  används  i  konservering,  renovering,  restaurering  eller 
tillägg.
   I Definitioner: Artikel 3 beskrivs vikten av bevarandet av ett objekt med innehavande 
kulturvärden genom att iaktta och bevara det som ett konstverk samt det innehåll av 
värdet av det historiska vittnesbördet.  Här samspelar materialet hampakalk med detta 88

syfte  samtidigt  som  nyttjandet  av  materialet  hävdas  av  bland  annat  nationella 
bevaranderiktlinjer (bevara använda utveckla) där hampakalken kan bjuda in till god 
reversibilitet, harmoniskt och varsamt ingrepp vid sökta mål för att uppnå komfort, 
förändrat  brukande  eller  förändring  på  grund  av  satta  regelverk  enligt 
myndighetsbestämmelser. 
   En krock med Venice Charter Restaurering: Artikel 9  där nya ingrepp måste vara 
tydligt  avskiljt  från  den  autentiska  uppfattningen  av  ett  objekt.  Blir  ett  modernt 
tidslager  av materialet  hampakalk en lögn i  det  autentiska eller  stärker  materialet 
originalet i sitt sammanhang? Detta är svårt att spekulera i generellt utan är av vikt att 
anpassa och utvärdera för vardera individuellt sammanhang och önskade mål. 
   I Venice Charter Restaurering: Artikel 10 där nyttjande av tekniker vid restaurering 
eller ett säkerställande ska hävdas av vetenskapen och erfarenhet så har materialet 
hampakalk  tagit  sig  en  bit  på  vägen  med  hjälp  av  tekniska  och  mekaniska 
undersökningar av materialet. Det som är svårt att hävda i ett nyttjande i den svenska 
kulturmiljövården är att den än inte implementeras i den kulturhistoriska diskursen, 
vilket kan vara förändrat om några år. 

Resultatet  av  att  ha  iakttagit  materialets  tillämpbarhet  genom  dessa  två 
värderingsmetoder kan utläsas olika för vardera ändamål som hampakalk kan ställas 
inför.  Konstateras  kan  att  materialet  hampakalk  har  en  relativt  god  absorberande 
förmåga och kommer vid användning av det påverka ljudmiljön där det används. 
Frågan om uppfattningen av en byggnads historia påverkas av det består.
   Skillnaderna på tillämpbarhet mellan hampakalk och i dag vanligt använda material 
i  byggnadsvården  hävdas  genom  värderingsmetoderna  mer  indirekt  genom 
materialets  mekaniska  och  tekniska  fördelar.  Fördelar  som  att  ha  konserverande 
effekt,  vara  reversibel,  formbar,  ekologisk,  hållbar  och  användarvänlig  påtrycker 
aspekter som byggnadsvården arbetar för.  

 Icomos. The Venice Charter. s. 2  88
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4 Diskussion

Denna  undersökning  har  framförallt  genomförts  genom  akustiska 
labbundersökningar på materialet hampakalk för att få reda på materialets akustiska 
egenskaper  för  att  få  en  uppfattning  om  hur  materialet  påverkar  den  miljö  den 
appliceras  i.  Detta  i  teknisk  akustisk  mening  men  också  med  den  antikvariska 
tillämpbarhetsundersökningen med traditionella material och metoder. Resultaten av 
blandningen av undersökningar i denna uppsats fastställer svar för frågeställningarna 
i  de  två  valda  perspektiven.  I  det  materialtekninska  perpektivet  så  redovisar 
undersökningen resultat av hampakalkens akustiska egenskaper och kan användas att 
förutse  vilken effekt  eller  konsekvens för  ljudmiljön som sker  vid användande av 
hampakalk. Hampkalken har med sin relativt låga densitet och dubbla porositet en 
akustisk  absorption  som,  i  akustiskt  syfte,  kan  användas  för  att  optimera   eller 
finjustera ljudmiljöer. Olika företeelser eller scenarion för användande av kalkhampa 
går att iscensätta genom undersökningens resultat där ett är att om hampakalk skulle 
användas som putsunderlag invändigt i stället för sten, trä eller gipsskivor så skulle 
den akustiska absorptionen bli mer effektiv. Absorptionen i sådant fall skulle bli mest 
effektiv i de frekvensband som den mänskliga rösten åstadkommer och resultatet blir 
att rummet upplevs mer akustiskt dovt och mjukt. Om användandet av hampkalken i 
ett sådant fall  kan fungera akustiskt förebyggande så att den akustiska miljön inte 
behöver projekteras i samma omfattning som om väggarna var mer stumma så skulle 
ytterligare  akustikbehandling  kunna  reduceras.  I  en  antikvarisk  synvinkel  så  kan 
användandet  av  hampakalk  som  putsbärare  interiört  leda  till  att  mindre  antal 
akustiska installationer behövs, installationer som ofta döljer historiskt värdefulla ytor 
och detaljer i en byggnad.
   Då hampakalken inte är elastiskt i den grad så som mineralfibermaterial är så verkar  
den  ljudreducerande  effekten  av  materialet  via  dess  egen  massa  och  inte  som 
fjäderdämpning  mellan  byggnadselement.  Reduktionsvärdena  av  hampakalk  som 
undersökningen  fått  fram  kan  vara  till  hjälp  när  materialet  ska  användas  som 
isolering i revetering eller tilläggsisolering då den akustiska barriären mellan ute och 
inne bör kunna förutses i en projektering. Känsligt för materialet är dock hur mycket 
kalk i förhållande till hampa som används vid gjutning av materialet då reduktionen 
misstänks bli bättre med mer kalk och sämre med mer hampa. Detta skulle behöva 
undersökas ytterligare för att kunna jämföra och sammanslå värden för akustisk och  
termisk reduktion.  
   I det Kulturhistoriska perspektivet så kan generella svar redovisas för hampakalkens 
plats  i  byggnader  med  kulturhistoriska  värden  via  materialets  tekniska  och 
konserverande egenskaper. Närmandet till ett nyttjande av materialet måste, som de 
valda värderingsmetoderna redovisar och påminner, att åtgärder eller utveckling av 
byggnader  ska  och  måste  bejakas  individuellt  i  sin  egen  komplexitet.  I  val  av 
förändring så uppstår det alltid konsekvenser där materialet hampakalk kan vara en 
brygga till att kunna förändra för önskade mål med mindre eller mjukare negativa 
konsekvenser än andra vanligt använda metoder. I den kulturhistoriska aspekten så 
hävdas också materialet indirekt av många materialtekniska och materialmekaniska 
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egenskaper  där  god reversibilitet  och  de  fysiska  mötet  med andra  organiska  eller 
mineralbaserade material fungerar bra. Resultaten från iakttagelserna genom de två 
värderingsmetoderna  ger  hampakalken  en  hävd  att  kunna  nyttjas  som  material  i 
miljöer där hantverk och material samspelar med materialet och samtidigt bevarar 
den miljö den appliceras i.  Hampakalken med sin enkla sammansättning, estetiska 
fördel, formpassande förmåga och tekniska fördel som ett hygroskopiskt material kan 
därmed,  med  rätt  förutsättningar  och  individuella  mål,  kunna  nyttjas  som  ett 
skonsamt  material  i  restaurering,  renovering  eller  utvecklande  av  historisk 
byggnation  med  kulturhistoriska  värden.  Djupare  kunskap  om  hampakalk  i  den 
byggnadsantikvariska  sfären,  med  utbyten  av  erfarenheter  inom  den  antikvariska 
professionen länder emellan,  tror jag skulle öppna för mer komplexa,  individuella  
och utvecklande scenarion. 
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6 Slutsats

Denna  undersökning  resulterat  i  värden  av  akustisk  absorption  och  akustisk 
reduktion hos materialet hampakalk. Dessa tekniska svar underlättar beräkning av 
vilken  påverkan  i  ljudmiljö  som  sker  vid  användning  av  materialet.  Uppsatsen 
kommer  även  fram  till  att  hampakalk  är  en  god  kandidat  till  att  användas  som 
isoleringsmaterial eller putsbärare i byggnader som innehar kulturhistoriska värden 
som kan samspela med hampakalkens tekniska och mekaniska egenskaper. Eftersom 
undersökningen  har  gett  värden  på  materialets  akustiska  egenskaper  så  kan 
förberedande kalkylering och anpassning genomföras för att styra den akustiska miljö 
som önskas. Hampakalk är med sin ekologiska status, sin tekniska samt mekaniska 
styrka ett alternativ till vanliga isoleringsmaterial som brukas inom byggnadsvården i 
dag. I jakten på god och hälsosam ljudmiljö i kulturhistoriskt värdefull byggnation så 
kan kunskapen om hampakalkens akustiska egenskaper öppna för en större förståelse 
för vikten av materialval i det akustiska området i aspekter som hälsa, arbetsmiljö, 
användarvänlighet  eller  verktyg  för  historiskt  berättande.  Materialet  hampakalk 
presterar i akustisk mening bra om man är ute efter ett relativt absorberade material, 
som  utanpåliggande  isolering  eller  som  putsbärare  och  kan  med  sin  breda 
funktionalitet kunna konkurrera med de redan etablerade materialen, särskilt genom 
sin  hävd  som  passande  material  i  känsliga  miljöer.  Samtidigt  är  materialet  ur 
miljösynpunkt ett bra alternativ i jämförelse med många andra byggnadsmaterial och 
stärker anledningar till användande och att kunna spinna vidare på den ekologiskt 
hållbara aspekten vid materialval. 
Den  akustiska  diskursen  inom  byggnadsvården  kan  ge  en  medvetenhet  om  nya 
effekter och bidra till  att bredda de i dag rådande synsätt som vår omgivning och 
historia värderas genom.    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7 Vidare Forskning

Här  redovisas  kort  tankar  om  fortsatta  fördjupningar  inom  området  ljudmiljö, 
kulturmiljö och materialval vid restaurering och renovering.

Närmande fallstudier på individuella objekt där hampakalk använts i  miljöer med 
kulturhistoriska värden i samband med de brukande människornas uppfattning om 
ingreppet  skulle  ge  en  god  grund  till  att  undersöka  materialets  samlande 
konsekvenser i både de tekniska och uppfattande aspekterna. 
   En mer fördjupande undersökning kring just akustiska avseenden och dess relation 
till eventuella kulturhistoriska värden  i kulturhistoriskt värdefulla byggnader skulle 
vara givande. I en sådan inriktning skulle det vara intressant att börja ifrågasätta och 
undersöka den kulturhistoriska tyngd som ljudmiljö kan bära på tillsammans med 
visuella  och  kunskapsbaserade  aspekter.  Här  skulle  grundläggande  akustiska 
egenskaper hos flera material som används i den vida aspekten av byggnation med 
kulturhistoriska värden redogöra för konsekvenser av sin närvaro.  Detta samtidigt 
som miljöaspekter,  hälsoaspekter  samt  ett  avvägande  till  svenska  regelverk  skulle 
kunna underlätta  ett  val  i  ett  mer  långsiktigt  perspektiv  i  valet  och nyttjandet  av 
metoder, material och tekniker i utveckling och anpassning av byggnation med satta 
kulturhistoriska värden.
  Den rådande marknaden för byggnadsmaterial uppfattar jag som djupt rotad och 
håller sig kvar tack vara aspekter som ekonomi, tradition, enkelt underhåll och högt 
presterande för sina valda syften. I andra aspekter som rör miljö, hälsa och, som i 
denna undersökning kulturvård, ser jag att  stora spelrum finns för utveckling och 
undersökning av hållbara och innovativa lösningar.

Jag  låter  ett  citat  ur  boken  The  Hempcrete  Book,  som  i  sig  iakttar  den  tekniska 
användningen och forskningsläget på bland annat hampakalk, i  sin diskussion om 
materialets  plats  som  konventionellt  byggnadsmaterial  avsluta  detta  kapitel  och 
uppsatsen i stort.

”Thougt and proper understanding of the material are required to apply it successfully: in 
there words, there is a need for increased understanding across the industry not only  of  why 

we should use hempcrete, but also how we should use it.”  89

 Stanwix W. Sparrow A. 2014.  s. 34989
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Bilaga 1, Labresultat akustisk absorption hampakalk.
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Akustiska absorptionskoefficienter Hampakalk. 1/3 oktav

Name: Hampakalk 20 mm dikt an 100 mm dikt an 20 mm + 5 mm 
puts dikt an

20 mm + 5 mm 
puts + 65 mm 
luftspalt

20 mm + 200 mm 
luftspalt

20 mm + 5 mm 
puts + mineralull

100mm + 65 mm 
luftspalt

TubeType:  Combined - SC  Combined - SC  Combined - SC  Combined - SC  Combined - SC  Combined - SC  Combined - SC

Date: 5/2/17 5/2/17 5/2/17 5/2/17 5/2/17 5/2/17 5/2/17

Time: 15:44 15:43 15:40 15:38 15:36 15:31 14:18

f (HZ) Real Part Real Part Real Part Real Part Real Part Real Part Real Part

16 0,01 0,03 0,01 0,04 0,08 0,02 0,00

20 0,03 0,04 0,02 0,04 0,16 0,02 0,00

25 0,03 0,03 0,02 0,03 0,08 0,04 0,02

31,5 0,01 0,05 0,02 0,03 0,14 0,05 0,08

40 0,01 0,05 0,01 0,05 0,18 0,06 0,08

50 0,00 0,07 0,01 0,04 0,26 0,07 0,10

63 0,02 0,10 0,02 0,08 0,40 0,12 0,15

80 0,04 0,14 0,04 0,13 0,63 0,19 0,22

100 0,04 0,18 0,04 0,20 0,89 0,29 0,34

125 0,06 0,26 0,05 0,35 1,04 0,50 0,54

160 0,09 0,37 0,07 0,61 0,91 0,76 0,73

200 0,15 0,54 0,10 0,89 0,68 0,92 0,77

250 0,24 0,76 0,13 0,90 0,52 0,82 0,74

315 0,39 0,91 0,18 0,65 0,34 0,62 0,67

400 0,50 0,86 0,29 0,43 0,27 0,41 0,54

500 0,45 0,66 0,41 0,32 0,21 0,29 0,46

630 0,32 0,52 0,54 0,23 0,15 0,23 0,49

800 0,27 0,51 0,49 0,18 0,14 0,20 0,56

1000 0,30 0,63 0,45 0,16 0,37 0,20 0,60

1250 0,42 0,74 0,51 0,15 0,21 0,19 0,60

1600 0,70 0,74 0,48 0,16 0,22 0,19 0,72

2000 0,75 0,74 0,31 0,18 0,35 0,17 0,76

2500 0,64 0,73 0,19 0,26 0,31 0,17 0,73

3150 0,39 0,70 0,16 0,19 0,29 0,20 0,70

4000 0,33 0,67 0,17 0,26 0,42 0,21 0,66

5000 0,46 0,61 0,19 0,19 0,61 0,22 0,61

6300 0,66 0,56 0,14 0,15 0,80 0,16 0,56
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Bilaga 2, Labresultat akustisk reduktion, 95mm hampakalk
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Sound Reduction index, R, in accordance with ISO 10140-2

Manufacturer: Viktor Källgren Product identification: 
Client: Test room identification: 
Test element mounted by: Viktor Källgren Date of test: 2017-06-12
Description of test facility, test element and test
arrangement, including reference to ISO 10140-1,
where applicable:
Area, S, of test element:
Mass per unit area:
Static pressure:
Receiving room volume:
Air temp. in the test rooms:
Relative humidity in the test rooms:

10 m²
 kg/m²
 MPa

126.8 m³
18 ºC
55 %

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)

Frequency
f

Hz

50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

R
1/3 Octave

dB

14,7  
16,7  
16,3  

19,3  
22,7  
20,5  

22,4  
23,1  
24,0  

24,3  
24,9  
25,9  

27,2  
29,8  
32,3  

33,7  
34,1  
35,1  

37,2  
39,8  
41,3  

Rating according to ISO 717-1
R w (C;C tr )   =   30 ( -1; -3) dB C 50-3150 =  -1dB; C 50-5000 =   0dB; C 100-5000 =   0dB;

C tr,50-3150 =  -4dB; C tr,50-5000 =  -4dB; C tr,100-5000 =  -3dB;

Evaluation based on laboratory measurement results obtained by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: LTH
Date: 2017-06-12 Signature: 
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