
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hampsteypa 
 

Úr íslenskum hráefnum 

Katrín Eir Kjartansdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Arkitektúrdeild 
Nóvember 2021 



 



 

Hampsteypa 

Úr íslenskum hráefnum 

Katrín Eir Kjartansdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs í Arkitektúr 
Leiðbeinandi: Áróra Árnadóttir 

 
Arkitektúr 

Arkitektúrdeild 
Nóvember 2021 

  



 

 

 
 
 
 
Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í arkitektúr við Listaháskóla 
Íslands. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 
 
Byggingariðnaðurinn, eins og við þekkjum hann í dag, ber ábyrgð á um 38% af allri 

orkutengdri losun koltvísýrings á heimsvísu. Þar sem loftslagsbreytingar eru nú staðreynd, 

og flest fólk meðvitað um, er endalaust verið að þróa efni og leiðir til að minnka losun á 

gróðurhúsalofttegundum. Horft er á náttúruleg (e. bio based) byggingarefni sem hluta af 

lausninni þar sem plöntur fanga koltvísýring (CO2) úr andrúmsloftinu þegar þær vaxa. Þær 

geyma það nær allan líftíma efnisins, nema ef þau eru urðuð eða brennd. Hægt er að rækta 

lífræn byggingarefni og vinna á sjálfbæran hátt sem í lok æviskeiðs byggingar verða 

endurnýtanleg, endurvinnanleg eða niðurbjótanleg. Plöntur eru því hin fullkomna 

kolefnisgeymsla og byggingarefni, hér kemur hampsteypan sterk inn. Hampurinn dregur í 

sig meira kolefni en tré gera á hvern ræktaðann hektara. Þau geyma það allan sinn líftíma og 

allan þann tíma sem hann er notaður í efni. Hampsteypa er lífrænt byggingarefni og ég trúi 

því að hún verði hluti af framtíðar byggingarefnum, en byrjað er að nota hana víða erlendis. 

Því spyr ég, ætli hægt sé að gera hampsteypu úr íslenskum hráefnum? Í ritgerðinni verða 

kannaðir eiginleikar hampsteypunnar og notagildi hennar og verður einblínt á blöndu úr 

íslenskum hráefnum. Tekið var viðtal við Loga Unnarson Jónsson til að fræðast um stöðu 

mála á Íslandi. Eins og er þá eru ekki komnar neinar haldbærar niðurstöður. Það skýrist fljótt 

því Logi ásamt Eflu verkfræðistofu vinna hörðum höndum að rannsóknum á efninu og hvort 

hampsteypan standist íslenskar aðstæður. Við sem arkitektar verðum að huga betur að því 

hvaða efni eru notuð í hinu byggða umhverfi og hvaða efni við viljum búa í samlífi með. 

Með þessu áframhaldi getum við sem þjóð orðið sjálfbærari með okkar eigið 

náttúrulega byggingarefni, orðið í fararbroddi og vísað veginn í átt að hreinni, verðmætari 

og betri framtíð fyrir okkur sjálf en þá sérstaklega fyrir börnin okkar og komandi kynslóðir. 

Það er mikilvægt fyrir allt lífríki á jörðinni. Við sem arkitektar þurfum að hugsa hvernig 

heim við viljum skapa. Þar skiptir efnisnotkun gríðarlega miklu máli.  
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Inngangur  

Loftslagsbreytingar og kapphlaupið við kolefnishlutleysið (e. net zero) eru að öllum 

líkindum stærstu áskoranirnar sem byggingariðnaðurinn stendur frammi fyrir núna. Hann 

notar 35% af heildar orkunotkun árlega og 38% af orkutengdri losun koltvísýrings á 

heimsvísu. 28% af orkutengdri losun á sér stað á notkunartíma bygginga og 10% við 

framleiðslu byggingarefna og framkvæmd.1 Það segir sig sjálft að þetta getur ekki haldið 

svona áfram, við sem arkitektar og byggingariðnaðurinn verðum að taka í taumana því 

neyðarástand ríkir í heiminum.2 Við verðum að hugsa hvað við getum gert öðruvísi, hvernig 

við getum byggt öðruvísi, hvaða efni við notum í byggingar, orkunotkun hennar og svo 

framvegis. og um leið minnkað kolefnisspor þessa iðnaðs til muna.  

Í dag erum við hér á Íslandi, aðallega að byggja úr steinsteypu og timbri. Timbur 

færist nú í aukana og þá sérstaklega með CLT. Flest allt timbur hér á landi er innflutt sem 

hefur örlítil áhrif á kolefnishlutfall efnisins. Timbur er samt sem áður mun betri kostur en 

steinsteypan þar sem timbrið dregur í sig mikið magn koltvísýrings í uppvexti og jafnar því 

út kolefnishlutfallið, þrátt fyrir sjóflutning.3 Þó svo að það sé einungis sementið sem er 

innflutt af steypunni, þá hefur steypan miklu stærra kolefnisspor en innflutti viðurinn. 

Ástæða þess er losunin sem á sér stað við framleiðslu á sementi sem er mun hærra en losunin 

sem á sér stað við sjóflutning.4 Þess vegna er þarft að við hér á þessari litlu eyju séum að 

framleiða okkar eigin umhverfisvæna efni alla vega þar til sjóflutningar verða 

kolefnishlutlausari (e. decarbonized).  

Byggingariðnaður á Íslandi, og í heiminum, verður að taka til róttækra breytinga ef 

við ætlum að reyna að koma í veg fyrir frekari hlýnun jarðar og ná að halda hækkuninni 

undir 1,5 gráðunm. Ég tel að hampsteypa gæti verið hluti af þeirri lausn og hluti af framtíð 

byggingariðnaðarins.  

 

 
1„2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings 
and Construction Sector“, United Nations Environment Programme, 2020, 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34572/GSR_ES.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 
2 Johan Rockström o.fl., „Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity“, Ecology and Society 
14, tbl. 2 (18. nóvember 2009), https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232. 
3 Matti Kuittinen o.fl., „How Can Carbon Be Stored in the Built Environment? A Review of Potential Options“, 
Architectural Science Review, 11. mars 2021, 1–17, https://doi.org/10.1080/00038628.2021.1896471. 
4 Sigurbjörn Orri Úlfarsson, „Vistferilsgreining á timbureiningahúsi frá vöggu til grafar“ (Meistararitgerð, Reykjavík, 
Háskóli Íslands, 2011), http://hdl.handle.net/1946/8939. 
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Heildar orkunotkun bygginga felur í sér þá orku sem fellur til í vinnslu á efnum 

byggingarinnar, byggingu hússins, notkunartíma þess og niðurrif. Stærstu þættirnir tengdir 

losun gróðurhúsalofttegunda felast í byggingarefnunum og orkunni sem notuð er í 

notkunarfasa bygginga. Í framtíðinni munu byggingar verða orkunýtnari (e. energy 

efficient). Þannig að orkan og losunin sem fellur frá tengd byggingarefnum spila stórt 

hlutverk fyrir heildina. Því verður að hafa í huga hvaða efni verða notuð til að minnka þá 

tölu.5 Byggingarefnin sem notuð eru í dag hafa oft mikil innbyggð kolefni (e. embodied 

carbon). Það felur í sér alla þá orku sem er notuð og allt kolefnið sem fellur frá við 

framleiðslu, til lífsloka á svoköllluðu ready-to-use efni. Yfirleitt er það þannig að eftir því 

sem fleiri framleiðslustigin eru, því meira er um innbyggð kolefni. Þau efni sem eru með 

mest innbyggðu kolefnin eru steypa og málmar eins og stál og ál.6 Þessi þrjú efni eru ábyrg 

fyrir 23% af heildarlosun á heimsvísu en það kemur mest frá hinu byggða umhverfi, sem er 

mjög há tala.7 Þetta bíður upp á ótrúleg tækifæri í gegnum byggingarstefnu, hönnun og 

efnisvali bygginga til að minnka innbyggð kolefni. Að fara úr steypu- og stálbyggingum yfir 

í meiri náttúrulegri efni svo sem timbur og hampsteypu, eða önnur lífræn efni, getur 

hugsanlega dregið úr innbyggðum kolefnum bygginga. Þó svo að steinsteypan sé enn ein 

algengasta lausnin í byggingum nútímans er sífelt að færast í aukana notkun á lífrænum 

efnum svo sem timbri, hálmi, terracotta, hampi og sellulósa, jarðvegi, sveppum, þörungum, 

kindaull og mörgu fleira.8 

Ef byggingariðnaðurinn ætlar að mæta þeirri áskorun um net zero, þá þarf hann að 

nota ýmsar fjölbreyttar lausnir. Notkun á náttúrulegum efnum (e. bio materiales) eða 

plöntubyggðum efnum (e. plantbased material) getur dregið róttækt úr kolefnislosun 

bygginga. Efnin geta verið ræktuð á sjálfbæran hátt og verða með öllum líkindum 

endurnýtanleg, endurvinnanleg eða niðurbrjótanleg í lok líftíma byggingarinnar. Þannig 

getur hringrás efnisins og byggingarinnar verið sjálfbær og náttúruleg án þess að menga út 

frá sér.9 Hér kemur hampsteypan sterk inn. Hampsteypa er lífrænt efni sem aðeins er gerð úr 

þremur náttúrulegum hráefnum; hamptrefjum, kalki (e. lime) og vatni. Hún er lífræn, 

 
5 Steve Allin, Building with hemp, 2nd útg. (Kenmare: Seed Press, 2012), 37–43. 
6 „Buildings and climate change: Status, Challenges and Opportunities“ (Paris: United Nations Environment Programme, 
2007), 7, https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7783. 
7 „Why The Building Sector?“, Architecture 2030 (blog), sótt 28. september 2021, https://architecture2030.org/why-the-
building-sector/. 
8 „2018  Global  Status  Report: towards a zero‐emission, efficient and resilient buildings and construction sector“, 
International  Energy  Agency  and  the  United  Nations  Environment  Programme, 2018, 46, 
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2018%20GlobalABC%20Global%20Status%20Report.pdf. 
9 „Will biomaterial innovation decarbonise construction?“, RIBA architecture, sótt 13. október 2021, 

https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/will-biomaterial-innovation-
decarbonise-construction. 
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umhverfisvæn, einangrandi, góð kolefnisgeymsla og losar engin eiturefni frá sér á líftíma 

efnisins.10,11 

Ritgerðin skiptist upp í fjóra kafla og lokaorð. Í fyrsta kafla er fjallað um lykilhráefni 

hampsteypunnar; iðnaðarhampinn og kalkstein (e. lime), farið verður yfir eiginleika og sögu 

þeirra beggja. Í öðrum kafla er skoðaður möguleiki hamspins sem byggingarefni og fjallað 

verður um hampsteypu, hampklæðningu og hampeinangrun, skoðaðir eiginleikar þeirra og 

notagildi ásamt samanburði á hampsteypu og steinsteypu í stuttu máli. Í þriðja kafla verður 

rínt í þrjú hráefni sem gætu nýst sem bindiefni í hampsteypuna hér á landi. Þau sem greint 

verður frá eru kalksteinn, kalkþörungar og mýsli. Í fjórða kafla er farið yfir stöðu mála hér á 

landi en einblínt verður á hampsteypu úr íslenskum hráefnum, staða ræktunar og rannsókna 

hér á landi ásamt tilraunum. Einnig verður kannað hvernig eða hvort hún gangi upp á Íslandi. 

Er yfir höfuð hægt að gera hampsteypu úr íslenskum hráefnum? Getum við á Íslandi notað 

hana og stenst hún íslenskar aðstæður? Eins og staða mála er í dag eru ekki komnar neinar 

haldbærar niðurstöður hvað varðar getu hennar við íslenskar aðstæður. Það kemur betur í 

ljós næsta sumar þegar byggt verður hið fyrsta íslenska hamphús. Með því að nýta íslensk 

hráefni í blönduna komumst við hjá innflutningi, minnkum þar af leiðandi kolefnisspor 

bygginga og iðnaðarins hér á landi töluvert. Einnig eignumst við þá sjálfbærari iðnað, ásamt 

því að eiga kolefnishlutlaust byggingarefni sem er gott fyrir allt lífríki á jörðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 „Hempcrete: Creating Holistic Sustainability With Plant-Based Building Materials“, ArchDaily, 15. apríl 2021, 
https://www.archdaily.com/955176/hempcrete-creating-holistic-sustainability-with-plant-based-building-materials. 
11 Ujwal Dhakal o.fl., „Hygrothermal Performance of Hempcrete for Ontario (Canada) Buildings“, Journal of Cleaner 
Production 142 (janúar 2017): 3655–64, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.102. 
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1. Lykil hráefnin; iðnaðarhampur og kalk 

Iðnaðarhampur og hampræktun á sér langa sögu sem nær þúsundir ára aftur í tímann. 

Samkvæmt kínverskri goðsögn er talið að guðirnir hafi fært „mannkyninu eina plöntu að 

gjöf sem átti að uppfylla allar þær þarfir og kröfur mannsins.“12 Sú planta var formóðir allra 

hamp- og kannabisplantna í heiminum. Stofn hampsins er mjög trefjaríkur og hefur notagildi 

hans komið út frá því. Trefjarnar hafa verið notaðar í pappír, reipi, segl, klæði og textíl. 

Meðal annars var notaður hampur í kaðla og segl á tímum landafundanna miklu. Ísland á 

einnig sína hampsögu en fyrstu skráðu heimildirnar um hampræktun hér á landi má finna í 

bréfi frá 1670 sem Vísi-Gísli sendi syni sínum. Þar greinir hann frá tilraunum sínum með 

ræktun á innfluttum plöntum. Á þeim lista má meðal annars finna kúmen, spínat, bygg og 

hamp.13 Hampur var ræktaður í Skandinavíu á tímum landnámsmanna. Til eru heimildir um 

að þeir hafi tekið með sér hampfræ hingað til lands og hafa fræ fundist hér á landi í 

víkingagröfum. Ljóst er að hampræktun á Íslandi fer langt aftur í sögu landsins.14 Í þessum 

kafla verður kafað ofan í hvað iðnaðarhampur er og sögu kalksteinsins, þar sem þessi tvö 

efni haldast nær oftast í hendur þegar kemur að hampsteypu. Þó svo að ekki sé mikið um 

kalkstein hér á landi, og því ólíklegt að við færum að nota hann sem bindiefni nema þá með 

því að flytja hann inn, þá hefur kalksteinninn verið notaður sem bindiefni erlendis í 

hampsteypu og sem annarskonar bindiefni. Ég tel því mikilvægt að saga hans sé kynnt.  

 

1.1  Hvað er iðnaðarhampur/hampur? 

Samkvæmt grasafræðinni skiptist tegundin Cannabis sativa í tvær undirtegundir, 

annarsvegar C. Sativa og hinsvegar C. Indica. Hin upprunalegu heimkynni plöntunnar eru 

við Himalajafjöllin og í mið-Asíu. Urðu undirtegundirnar til þegar fólk fór að rækta og nota 

plönturna á mismunandi máta. Norðarlega varð C. Sativa undirtegundin til, en hún var notuð 

til textílgerðar. Sunnar var undirtegundin C. Indica til, þar sem að plantan var notuð sem 

vímugjafi. Til að aðgreina plönturnar eru þær kallaðar hampur og kannabis.15 Þó svo að 

hampur eða iðnaðarhampur sé skildur kannabis þá eru þær alls ekki þær sömu. Hampurinn 

 
12 „Hvað er hampur, í hvað er hann notaður og er hann ræktaður á Íslandi?“, Vísindavefurinn, sótt 25. september 2021, 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=70725. 
13 „Hvað er hampur, í hvað er hann notaður og er hann ræktaður á Íslandi?“ 
14 Vilmundur Hansen, „Hampbyltingin á Íslandi“, Bændablaðið, sótt 26. september 2021, 

https://issuu.com/bbl.is/docs/timarit_baendabladsins_2021_hq/s/11936469. 
15 „Hvað er hampur, í hvað er hann notaður og er hann ræktaður á Íslandi?“  
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inniheldur lítið sem ekkert magn af efnasambandinu tetrahýdrókannabinóli (THC) eða 

minna en 0,3% af vímugjafanum, samanborið við kannabis sem inniheldur 2% og yfir 20%.  

Hampurinn er einær, einkynja planta með öfluga trefjarót og stinnum, trefjaríkum 

stöngli en hæð hennar getur náð allt að sex metrum í sumum afbrigðum. Blöðin eru stakstæð 

og grófleg en fjöldi smálaufa eykst á hverju blaði eftir því sem plantan vex og eldist. Aðeins 

eitt lauf er í fyrstu en með tímanum geta þau orðið allt að 13, þó er algengast að þau verði 

um sjö til níu talsins. Blóm plöntunnar eru lítil og grænleit sem vaxa mörg saman í hnapp á 

toppi plöntunnar. Plantan er vindfrjóvgandi í náttúrunni og einstaka planta ber bæði kvenn- 

og karlblóm. 16  Hampurinn vex mjög hratt og er góð uppskeruplanta. Hann bætir 

uppbyggingu jarðvegs, stöðvar náttúruleg illgresi í umhverfi sínu og afeitrar einnig 

jarðveginn. Hann er einning nánast ónæmur fyrir sjúkdómum og þarf því ekki 

varnarefni/eiturefni eða sveppalyf. Eina sem er fínt að nota er náttúrulegur áburður svo sem 

skítur og þess háttar. Það sem eftir verður við uppskeru brotnar niður í jarðveginn og gefur 

dýrmæt næringarefni.17,18  

Hampurinn er ein elsta uppskera sem maðurinn hefur komið að. Með fjölbreyttri 

notkun og beitingu er auðvelt að skilja hvers vegna hann hefur verið eftirsóknarverð planta 

í gegnum tíðina.19 Það má í raun skipta plöntunni í tvo hluta út frá hagnýtingu. Þeir eru 

annars vegar toppurinn, sem eru laufin, fræin og blómin, og hinsvegar stöngullinn sem 

samanstendur af þráðaneti sem umlykur 

kjarnann eða viðinn (e. shiv). Toppinn er 

hægt að nota í lyfja- og matvælaframleiðslu 

eins og hampfræ, te, olíur og CBD svo dæmi 

sé tekið. Stöngulinn er hægt að nota í textíl 

efni, fatnað, pappír, kaðla, net og fleira. 

Byrjað er að nota hann í hampsteypu, 

einangrun og margt fleira fyrir 

byggingariðnaðinn í mörgum löndum.20,21 

 
16 „Hvað er hampur, í hvað er hann notaður og er hann ræktaður á Íslandi?“ 
17 T. Lecompte, A. Levasseur, og D. Maxime, „Lime and Hemp Concrete LCA: A Dynamic Approach of GHG 

Emissions and Capture“, Academic Journal of Civil Engineering 35, tbl. 2 (21. júní 2017): 513–21, 
https://doi.org/10.26168/icbbm2017.78. 

18 „Hempcrete.“ 
19 „Hempcrete: Creating Holistic Sustainability With Plant-Based Building Materials.“  
20 Tarun Jami, Sukhdeo Karade, og L P Singh, „Hemp Concrete – A Traditional and Novel Green Building Material,“ 

2018, bls. 2-3. 
21 „Hempcrete: Creating Holistic Sustainability With Plant-Based Building Materials.“  

Mynd 1. Kjarni stöngulsins og þráðanetið sem umlykur. 
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Dezeen hönnunar tímaritið tók viðtal við Darshil Shah sem er rannsóknarfræðingur í 

The Center for Natural Material Innovation við háskólann í Cambridge. Hann stundar 

rannsóknir á lífefnum til að reyna að umbreyta því hvernig við byggjum og til að ná 

markmiðunum um núll kolefnislosun (e. zero carbon emissions). Meðal þeirra efna sem hann 

rannsakar er hampur, hann lýsir honum sem „fjölnota uppskeru sem býður upp á efni og 

auðlindir af margsvíslegum gerðum.“ 22  Hann nefnir að fjölmargar rannsóknir áætla að 

hampur sé einn af bestu plöntunum til að binda kolefni og það er jafnvel talað um að hann 

sé áhrifaríkari en tré. Þar sem iðnaðarhampurinn dregur í sig um 8-15 tonn af kolefni á 

hektara á ári, í samanburð við skóga sem binda í sig venjulega á milli 2-6 tonn á hektara á 

ári. Það fer eftir fjölda vaxtarára, loftslagssvæðum, trjátegundum og svo framvegis.23  

 

1.2 Saga kalksteins 

Saga kalks (e. lime) sem bindiefni nær um 10.000 ár aftur fyrir tíma Krists. Fyrir þann tíma 

var leðja mikið notuð sem bindiefni. Hún bjó ekki yfir miklum styrk og var frekar viðkvæm 

fyrir veðrun og skemmdum, vegna þess að það var ekki notast við brennslutækni (e. 

pyrotechnology). Með brennslutækninni sem kom fyrir 12.000 árum varð til nýr flokkur 

bindiefna með yfirburða eiginleika hvað varðar styrk og endingu, auk fjölhæfni og notagildi. 

Þar á meðal hefur kalk og gifs gegnt framúrskarandi hlutverki í uppbyggingu sögunnar frá 

síðari hluta steinaldar þar til dagsins í dag. Fornleifar hafa sýnt það að kalk var notað við 

smíði gólfa og hellulags rústa sem grafnar voru upp í Çatalhüyück í Tyrklandi milli 10.000 

og 5.000 f. Kr. Þessar fornleifarannsóknir, ásamt leifum af 4.500 ára gömlum kalkofnum 

sem fundust í Khafaje í Mesópótamíu, staðfesta að kalk var algengt byggingarefni á Levant 

svæðinu á Nýaldaröldinni. Egyptar notuðust líka við kalk sem bindiefni en sumir segja að 

þeir hafi ekki byrjað að nota kalk við smíði fyrr en á tímum Rómverja. Aðrar fornar 

siðmenningar eins og Indland, Kína og mismunandi menningarheimar í Ameríku fyrir 

Kólumbíu (t.d. Maya og Azteka) notuðu markvisst kalk sem byggingarefni. Kalktegundin 

sem fyrst var notuð harnaði þegar hún komst í tæri við loft og var kölluð loftkalk. Seinna 

uppgötvaði gríska og rómverska siðmenningin aðra tegund sem harnaði við snertingu 

vatns/raka. Hún var með afl eða kraftmeiri eiginleika og í raun sterkara í sér.24  

 
22 Marcus Fairs, „Hemp ‘More Effective than Trees’ at Sequestering Carbon Says Cambridge Researcher,“ Dezeen, 30. 

júní 2021, https://www.dezeen.com/2021/06/30/carbon-sequestering-hemp-darshil-shah-interview/. 
23 Fairs. 
24 Carlos Rodríguez-Navarro, „Binders in Historical Buildings: Traditional Lime in Conservation“ (Granada, Spánn, 

Háskólinn í Granada, e.d.). 



 

13 
 

2. Hampur sem byggingarefni 

Möguleikar hampsins sem byggingarefni eru ótal margir. Ásamt því að nota hann í 

hampsteypu er einnig hægt að nota hann í einangrun (sem samsvarar ullareinangrun og 

steinull), klæðningu/skel (sem samsvarar bárujárnsklæðningu), hamp parket og hampvið 

(sem samsvarar harðvið). Hægt er að nota hann sem viðarklæðningu, gólfefni, burðarefni í 

smíðavið, til smíði á húsgögnum, viðarbita, skurðarbretti, hjólabretti og lengi mætti áfram 

telja. Í þessum kafla verður farið yfir fyrstu þrjú efnin sem talin voru upp hér að ofan; 

hampsteypu, klæðningu og einangrun. Farið verður yfir eiginleika þeirra og hvernig þau eru 

unnin.   

 

2.1 Hampsteypa 

Hampsteypa er lífræn steypa sem er búin til úr aðeins þremur náttúrulegum hráefnum: 

hampi, bindiefni (oftast notað kalk) og vatni. Stönglarnir á hampnum eru þurrkaðir í tvær til 

þrjár vikur. Því næst er kjarni plöntunnar aðskildur við trefjarnar sem umlykja stilkinn. Hann 

er síðan hakkaður niður í grófan spæni.25 Því næst er kalki og vatni blandað saman við 

hampinn í hrærivél til að búa til steypuna. Hægt er að búa til annað hvort forsteyptar einingar 

eða þá hella hampblöndunni í steypimót á byggingarstað, eins og gert er með steinsteypu. 

Með þetta efni þarf ekki helling af vinnuvélum og því sem fylgir á byggingarstað, heldur 

bara mannafla og jú hrærivélina. Hátt kísilmagn er í stilki hampplöntunnar sem þýðir að það 

tengist og blandast vel við kalk. Kalkbindiefnið sem notað er í hampsteypuna er í formi 

kalsíumhýdroxíðs, sem tekur upp koldíoxíð úr andrúmsloftinu til að búa til kalkstein. Þetta 

þýðir að hampsteypa er ekki aðeins endingargóð, heldur í raun kolefnismínus byggingarefni 

og því fullkomin kolefnisgeymsla.26 Hampsteypa er létt steypa sem er aðallega notuð sem 

 
25 Tobias Roberts, „Building with Hempcrete,“Rise, 6. júní 2021, https://www.buildwithrise.com/stories/building-with-

hempcrete. 
26 „Hempcrete: Creating Holistic Sustainability With Plant-Based Building Materials.“  

Mynd 2. Samsetning blöndunnar 



 

14 
 

fyllingarefni steypt á milli burðakerfis. Hún gegnir tvöföldu hlutverki sem bæði veggur og 

einangrun.  

Hampsteypan býr yfir mörgum 

eiginleikum og er talin vera mjög hreint 

byggingarefni vegna þess hversu náttúruleg 

hún er. Það gerir það að verkum að hún 

inniheldur engin eiturefni og losar því aldrei 

frá sér eiturgufur með tímanum, eins og 

gerist hjá öðrum efnum. Byggingarefnið býr 

yfir miklum einangrunareiginleikum og er 

því ekki þörf á annars konar einangrun í byggingar eins og steinull. Samkvæmt Ujwal Dhakal 

og fleirum, er einangrunargildi hampsteypu frá 0,074 til 0,103 W/mK sem fer eftir þéttleika 

blöndunnar.27 Þegar þéttleiki blöndunnar eykst, þá eykst varmaleiðnin. Þetta gerist vegna 

minnkunar á loftbilum og holum sem eru á milli. Þar af leiðandi er efnið meira tengt eða 

þéttara, sem auðveldar þar með varmaflutning.28 

Hampsteypan temprar mjög vel og stjórnar náttúrulegu hitastigi byggingarinnar, 

þökk sé getu hennar til að dreifa uppsöfnuðum hita eða varmaorku. Hún verndar 

byggingarnar gegn kulda á veturna með því að halda hitanum lengur inni í húsinu og hita á 

sumrin með því að forðast ofhitun byggingarnar. Sem náttúrulegur varmamassi heldur hún 

stöðugu innihitastigi og dregur verulega úr áhrifum hitabreytinga milli dags og nætur.29 

Hvort sem hampsteypan er notuð fyrir útveggi eða létta innri veggi, þá mun hljóð að 

utanverðu og umhverfishljóð minnka verulega. 

Hvað varðar hljóðeinangrun virkar 

hampsteypan sem náttúruleg hljóðdempun og 

hjálpar til við að dempa meirihluta hljóðbylgna 

og koma í veg fyrir hljóðmengun. Hampsteypan 

getur haft upp í tveggja klukkustunda eldþol. 

Það fer allt eftir blöndunni og svo náttúrulega 

eftir frágangi og þykkt veggjanna sem notað 

 
27 Ujwal Dhakal o.fl., „Hygrothermal Performance of Hempcrete for Ontario (Canada) Buildings“, Journal of Cleaner 
Production 142 (janúar 2017): 3655–64, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.102. 
28 Jami, Karade, og Singh, „Hemp Concrete – A Traditional and Novel Green Building Material“. 
29 Yina Shang og Fitsum Tariku, „Hempcrete Building Performance in Mild and Cold Climates: Integrated Analysis of 
Carbon Footprint, Energy, and Indoor Thermal and Moisture Buffering“, Building and Environment 206 (desember 
2021): 2, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108377. 

Mynd 3. Steypunni hellt í mót. 

Mynd 4. Hampeiningar. 
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er.30 Þegar hampurinn verður að hampsteini heldur ávinningurinn áfram. Kalkbindiefnið sem 

sagt kolsýrist (e. carbonate) sem þýðir að í þessum breytingum dregur kalkið aftur í sig 

kolefni úr andrúmsloftinu og breytist í kalkstein. Talið er að kalk dragi aftur í sig allt að 60% 

koltvísýrings á hundrað ára tímabili.31 Ef um eld er að ræða, veitir kalkhúðin fullnægjandi 

eldþol og gefur tíma fyrir íbúa til að rýma. Það dregur einnig úr útbreiðslu elds og hættu á 

innöndun reyks, vegna þess að hann brennur staðbundið og er reyklaus.32  

Þar sem hampsteypan er unnin úr náttúrulegum efnum, er lífsferill hennar sem 

byggingarefni umhverfisvænn allt til lífsloka. Við niðurrif er hægt að endurnýta og 

endurvinna efnið. Jafnvel ræktun hampplöntunnar krefst minna af vatni, varnarefnum og 

áburði en önnur ræktun. Hampsteinn er létt einangrandi efni sem hefur marga gagnlega 

eiginleika: það hnígur ekki, sýnir meiri sveigjanleika en steypa og harðnar innan nokkurra 

klukkustunda. Mögulegt er að taka steypumótin af aðeins nokkrum tímum eftir að búið er að 

þjappa hana og færa ofar til að halda áfram að steypa upp vegginn og þjappa. Einnig vegur 

hún aðeins einn sjöunda þyngd steypu (miðað við rúmmál) og hjálpar til við að styrkja 

burðargrind.33 

Steinsteypa er eitt mest notaða byggingarefnið á heimsvísu. Neyslan nálgast 25 

gígatonn á ári, sem samsvarar yfir 3,8 tonnum í notkun á mann árlega. Ástæða fyrir útbreiddri 

notkun hennar er vegna ýmissa jákvæðra eiginleika, eins og: tiltölulega lágur framleiðslu- 

og flutningskostnaður, endingagóð (ef rétt er unnið með hana), gott eldþol og styrkur (með 

járnabindingum). Aftur á móti eru umhverfisáhrif steypuframleiðslu umtalsverð. Eins og er, 

er alþjóðleg steypuframleiðsla meiri en fimm prósent af koltvísýringslosun af mannavöldum 

árlega, að mestu leyti vegna framleiðslu á sementi. Árleg neysla þess er um það bil 6,5 

milljarðar tonna, sem gerir það að öðru algengasta efni sem menn neyta á eftir vatni. 34 Hjá 

BM Vallá eru 85% af heildarlosun koltvísýrings í starfsemi þeirra tengd sementi, hin 15% 

eru vegna annarra þátta svo sem efnisframleiðslu, flutnings á steypu og fleira.35  

 
30 „Technical data sheet, isohemp hemp block“ (Isohemp, 2019), 2, 
https://www.isohemp.com/sites/default/files/fichiers/isohemp-technical-data-sheet-hempblocks.pdf. 
31 Allin, Building with hemp, 37–43. 
32 „Hempcrete.“ 
33 Dhakal o.fl., „Hygrothermal Performance of Hempcrete for Ontario (Canada) Buildings.“ 
34 A. Petek Gursel o.fl., „Life-Cycle Inventory Analysis of Concrete Production: A Critical Review“, Cement and 
Concrete Composites 51 (ágúst 2014): 38, https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.03.005. 
35 „Kolefnishlutlaus steinsteypa frá og með 2030“, BM Vallá, 31. mars 2021, 
https://www.bmvalla.is/kolefnishlutlaus-steinsteypa/. 
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2.2 Hampklæðning 

Hampurinn er sjálfbær planta því það er hægt að nýta allt úr henni, það þarf ekki að verða 

neinn afgangur. Trefjarnar utan um stilkinn (sem nýttur er til steypu) er hægt að nýta í 

annarskonar byggingarefni svo sem filtefni. Ef trefjunum er blandað saman við náttúrulega 

kvoðu eða resín (e. resins), það mettað saman og pressað, verður til filtefni sem hægt er að 

bylgjumóta sem klæðningu, nokkurskonar bárujárnsklæðning. Þessar plötur er hægt að nota 

sem klæðningu, regnvörn og þakþyljur, svo dæmi séu nefnd. Þau er einungis unnin úr 

náttúrulegum efnum sem hvorki menga né losa gróðurhúsalofttegundir.36 Dezeen hönnunar 

tímaritið tók viðtal við Steve Barron sem hefur breytt 53 hekturum lands síns, (Margent 

Farm) í Cambridgeshire í Bretlandi, í hampframleiðslu. Hann notaði uppskeruna til að 

byggja sitt eigið hampshús. Hann þróaði hampklæðninguna og segir í viðtalinu að með 

hamptrefjum frá Margent Farm og 100% lífrænu resíni sé hægt að framleiða lífplast sem 

getur komið í stað efnasamsetts trefjaglers, áls og annarra svipaðra efna. Steve segir að þessar 

lífplast klæðningarplötur séu sambærilegur valkostur og ál-, bikplast- og galvaniseraðar 

stálplötur. Aðeins þurfa 15 til 60% af þeirri orku til framleiðslu þess.37 

 

2.3 Hampeinangrun 

Kostir hampeinangrunnar er að hampurinn vex hratt og er endurnýtanleg auðlind. Það er góð 

kolefnisgeymsla með litla innbyggða orku. Einangrunin hentar vel í timburbyggingar og 

 
36 „The Cannabis Plant Revolutionising Homes of the Future“, myndband: 04:44, sótt 12. október 2021, 
https://www.bbc.com/reel/playlist/homes-of-the-future?vpid=p09vw3ld. 
37 Fairs, „Hemp ‘More Effective than Trees’ at Sequestering Carbon Says Cambridge Researcher“. 

Mynd 5. Flat House á Margent Farm í 
Bretlandi. Hampklæðning. 

Mynd 6. Flat House á Margent Farm í Bretlandi. Heimili Steve Barron að 
innanverðu. 
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hefur góða raka drægni.38 Hægt er að nota stilkana (e. shives) beint í steypublönduna og 

vinna svo úr trefjunum í einangrun sem samskonar einangrunarull. Oftast er um 10% af 

pólýestertrefjum bætt við einangrunina til að bæta stöðugleika, sveigjanleika og seiglu 

efnisins, en það fer eftir framleiðendum. 39  Síðan eru allar þessar trefjar mótaðar í 

einangrunarkubba. Orkan sem þarf til að framleiða hamp flís (e. fleece) er almennt lítil, að 

minnsta kosti minni en fyrir önnur einangrunarefni. 40 Verktakar og smiðir sem unnið hafa 

með efnið segja að uppsetningin á hamp einangrun sé einföld og þægileg. Einfaldlega sé 

hægt að skera hana með hand- eða vélsög. Eins og með hamsteypuna er einangrunin 

endurvinnanleg og niðurbrjótanleg í lok líftíma síns. Hamp einangrun hefur bæði góða hita- 

og hljóðeinangrandi eiginleika ásamt því að vera ónæmt fyrir myglu, þar sem plantan sjálf 

inniheldur engin prótein sem laða að skordýr og aðrar lífverur.41 

Karin Anersson og Ida Björhagen gerðu 

samanburð í mastersritgerð sínum á steinull, glerull og 

hamp einangrun. Þær gerðu lífsferilsgreiningu á 

hampeinangrun sem þær síðan báru saman við 

greiningar á steinull og glerull. Niðurstöðurnar á heildar 

GWP (Global warming potencial) á hampeinangrunni, 

miða við að þetta væri allt framleitt í Svíþjóð voru: fyrir 

hampinn -1,17 til -1,88 kg CO2e ef upptaka á 

koltvísýring var tekin með í reikningin. Fyrir steinull; 

1,27 til 1,94 kg CO2e og fyrir glerull; 0,62 til 0,70 kg 

CO2e.42  

 

 

 

 

 
38 Bjørn Berge, The Ecology of Building Materials, 2nd útg (Amsterdam Oxford: Elsevier/Architectural Press, 2009). 
39 Margit Pfundstein o.fl., Insulating Materials: Principles, Materials, Applications (Birkhäuser, 2008), 
https://doi.org/10.11129/detail.9783034614757. 
40 Berge, The Ecology of Building Materials. 
41 Berge. 
42 Karin Andersson og Ida Björhagen, „Material Choices for a Fossil-Free Preschool; An Interview Study on How 
Materials are Chosen, and a Life Cycle Assessment of Hemp Insulation“ (Meistararitgerð í Department of Architecture 
and Civil Engineering, Gautaborg, Svíþjóð, Chalmers University of Technology, 2018), 
https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/255762/1/255762.pdf. 

Mynd 7. Hampeinangrun. 
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3. Bindiefni hampsteypunnar við íslenskar aðstæður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir kalksteini, kalkþörungum og mýsli (e. mycelium). 

Þessi efni eiga það sameiginlegt að geta verið möguleg bindiefni hampsteypunnar á Íslandi. 

Kalkþörungar og mýsli gætu verið hugsanlegur kostur í blönduna þar sem kalksteinn finnst 

í litlu magni hér á landi.  

 

3.1 Kalksteinn  

Kalksteinn er mjög algengur víða um heim. Hann er ekki til í miklu magni hér á landi en 

hefur fundist í litlu magni í Esjunni. Steinninn myndast aðallega úr leifum skeldýra og kórals 

á hafsbotni. Þegar hann er malaður og hitaður í allt að 1000 gráður verða til ákveðin 

efnahvörf. Við brennsluna hverfur kalksteinninn en eftir verður svokallað kalkduft og 

koltvíoxíð rýkur út í andrúmsloftið. Á þessu stigi er losun mikil en hún binst aftur þegar 

kalkið tekur að harðna. Kalkið dregur í sig vatnsraka úr andrúmsloftinu og myndar steindina 

portlandít. Þegar kalkdufti og vatni er svo blandað saman myndast leðja sem harðnar í stein 

vegna þessa efnahvarfa. Það virkar sem ágætt steinlím og það sama getist þegar því er 

blandað saman við hampinn og vatn. Það er því ákjósanlegt bindiefni.43 

 

3.2 Kalkþörungar 

Kalkþörungar eru kalkkenndir, hríslóttir rauðþörungar af ættinni Corallianceae. Þörungarnir 

vaxa á 10-40 metra dýpi lausir á botni þar sem nægilegt ljós er til ljóstillífunar, því lifandi 

kalkþörungar þurfa ljós eins og aðrar plöntur. Þar sem þörungarnir hlaða stöðugt undir sig 

um leið og þeir vaxa, geta þeir myndað allþykk setlög í hafinu. Þeir vaxa mjög hægt, aðeins 

fáeina millimetra á hverju ári og myndast því setlögin á þúsund árum. Vegna þess hve hægt 

þeir vaxa eru kalkþörungar og setlög þeirra ekki talin endurnýjanleg auðlind. Litið er á 

búsvæði þeirra sem afar viðkvæm svæði sem umgangast þarf með varúð.44,45 Þörungarnir 

eru ákjósanleg búsetusvæði fyrir margs konar botndýr og fjölbreytt lífríki. Fjallað er í 

skýrslunni Lífríki botns á kalkþörungasvæði við Æðey og Kaldalón um bein áhrif 

námuvinnslu á umhverfið sem felst í beinu raski á sjávarbotni, gruggmyndun og áhrifum á 

 
43 „Hvað er sement og hvenær var farið að nota það sem byggingarefni?“ Vísindavefurinn, sótt 23. október 2021, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=29951. 
44 Cristian Gallo, „Lífríki botns á kalkþörungasvæði við Æðey og Kaldalón“, Náttúrustofa Vestfjarða, mars 2016, 4. 
45 „Arnarfjörður “ Hafrannsóknastofnun, sótt 4. nóvember 2021, 
https://www.hafogvatn.is/is/rannsoknir/fjardarannsoknir/vestfirdir/arnarfjordur. 



 

19 
 

botndýralíf. Við það að fjarlægja yfirborðslag kalkþörungasetsins er búsvæði fjarlægt. 

„Byggt á fyrri rannsóknum er líklegt að kalkþörungavinnsla muni hafa áhrif á þær tegundir 

sem bundnar eru slíkum búsvæðum og óvíst að þeim takist að nema röskuð svæði.“46 

Mögulegt er þó að líf nái að nema svæðið aftur en það tæki nokkurn tíma. Ekki er hætta á 

því að botndýrin fjari út á svæðinu þar sem að þau finnast á fleiri svæðum í kring.47 

 Kalkþörungaseti hefur verið dælt upp 

undanfarin ár úr Arnarfirði. 48  Efnistaka eða 

námuvinnsla Íslenska Kalkþörungafélagsins ehf. 

er unnin af dæluskipum fjórum sinnum á ári, þau 

eru knúin jarðefnaeldsneyti. Dæluskipið kemur að 

landi með farminn og dælir þörungunum í 

hráefnislónið. Eftir það hefst moksturinn úr lóninu 

og þörungarnir fara í áframhaldandi framleiðslu. 

Afurðir verksmiðjunnar eru steinefnafóður og 

jarðvegsbætiefni. Nær allt er flutt út fyrir 

landssteinana.49 Þessi iðnaður gæti orðið kolefnislaus (e. decarbonized) með því að rafvæða 

skipin, en vinnslan á hráefninu notast við raforku. Í dag er verið að gera rannsóknir á því 

hvort kalkþörungar geta verið notaðir sem bindiefni hampsteypunnar. Það væri ásættanlegri 

kostur að nýta efnið hér á landi í stað þess að flytja það allt út. Til að nota kalkþörungana 

sem bindiefni eru þeir brenndir, muldir niður og þeim blandað við hampinn og vatn. Þetta 

væri sama ferlið og gert er með kalksteininn.  
 

 

3.3 Mýsli  

Mýsli er sá hluti sveppsins sem vex neðanjarðar, nokkurs konar net sveppaþráða sem sveppir 

vaxa síðan upp úr. Ef maður ber þetta saman við plöntu þá er mýsli rótin og sveppurinn 

blómið. Sveppirnir sem við sjáum og borðum eru aðeins lítill hluti af mun stærri lífveru. 

Mycelium svampur er góð einangrun. Hann er sterkur, hefur mikla seiglu og er 

lífbrjótanlegur (e. biodegradable). Þetta efni opnar möguleikann á fjölbreyttum vörum eins 

og pakkningum, fötum, mat og byggingarefnum. Vörur úr mýsli brotna sjálkrafa niður eftir 

 
46 Gallo, „Lífríki botns á kalkþörungasvæði við Æðey og Kaldalón,“18. 
47 Gallo, 18. 
48 „Arnarfjörður.“  
49 „Íslenska kalkþörungafélagið,“ Íslenska kalkþörungafélagið, sótt 4. nóvember 2021, http://iskalk.is/. 

Mynd 8. Kalkþörungar. 
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fyrirhugaða hringrás vörunnar.50 Frumkvöðlarnir af þessu voru Ecovative sem kynntu fyrst 

á markað árið 2006 mycelium technology. Mýsli hefur mikið nýsköpunargildi sem 

byggingarefni. Erlendis er verið að rannsaka hann og þróa áfram meðal annars sem 

einangrun og mýslistein.51 Mýsli er hægt að blanda við hvaða náttúrulega trefjaefni sem er 

ríkt af sellulósa, eins og er í hampi, viði eða stráum.52 Hægt er að setja hamp í timbur ramma 

eða einingu og mýslið látið vaxa. Þá er fyllt upp í mótið og það látið síðan þorna. Þetta var 

gert í The Growing Pavilion á Dutch Design Week 2019. Með því móti er komin 

byggingareining sem hægt væri að nota sem húseining. Spennandi tímar eru framundan í 

þessum efnum, þetta er í hraðri þróun og gaman verður að fylgjast með hvert þetta leiðir 

okkur.  

 

 

 

 

 
50 Undecided with Matt Ferrell, „Is Mycelium Fungus the Plastic of the Future?.“ Myndband, 12:42, sótt 19. október 
2021 á https://www.youtube.com/watch?v=cApVVuuqLFY. 
51Adam Fisher, „Industrial-Strength Fungus“, Time, 8. febrúar 2010, 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1957474,00.html. 
52 Etinosa Osaymen Precious, „Design and Testing of Mycelium Biocomposite“ (Meistararitgerð, Abuja, African 
University of Science and Technology, 2019), 9, 
http://repository.aust.edu.ng/xmlui/bitstream/handle/123456789/4956/Etinosa%20Precious.pdf?sequence=1&isAllowed=
y. 

Mynd 9-11. The Growing Pavilion á Dutch design week 2019. 
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4. Rannsóknir á íslenskri hampsteypu 

Það er komið rúmt ár síðan byrjað var að rannsaka hampsteypu hér á landi. Logi Unnarsson 

Jónsson, í samstarfi við Eflu verkfræðistofu, stendur að þeirri rannsókn. Logi er með aðstöðu 

hjá Háskólanum í Reykjavík þar sem hann gerir tilraunir með efnið. Hér verður fjallað um 

hvernig hampræktun gengur hér á landi, staða rannsókna og möguleika efnisins til byggingar 

hér á landi. Logi er menntaður byggingatæknifræðingur og situr í stjórn Hampfélagsins sem 

hefur barist fyrir ræktun og notkun á hampinum hér á landi. Hann er eigandi Græna steinsins 

ehf. sem vinnur nú að rannsóknum á íslenskum náttúrulegum efnum (hampsteypunni og 

íslensku timbri) í hönnun á íslenskum náttúruhúsum eins og hann orðar það. Fyrirtækið 

vinnur í samstarfi við Húsnæðis og mannvirkjastofnun að aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar 

tengt loftslagsmálum fyrir byggingariðnaðinn. Þetta er hópur sem fjallar um vistvæn 

byggingarefni, verkefnið heitir „Byggjum grænni framtíð.“ Höfundur hafði samband við 

Loga Unnarsson Jónsson og tók við hann viðtal um stöðu mála hér á landi og möguleika 

efnisins úr íslenskum hráefnum sem þolir íslenskar aðstæður. 

 

4.1  Viðtal við Loga Unnarsson Jónsson 

Eins og fjallað hefur verið um í fyrsta og öðrum kafla hér að ofan eru möguleikar hampsins 

endalausir. Plantan er sterk, trefjarík og býr yfir einstökum eiginleikum. Hún hefur verið 

notuð í byggingar allstaðar í heiminum og gengur það framar vonum. Það er spurning hvort 

það gangi upp á Íslandi, úr hráefnum sem við búum að hér á þessari eyju.53 Logi er með 

aðstöðu í HR þar sem hann gerir tilraunir að hampsteypu. Hann er að þróa hana áfram með 

því að nota kalkþörunga í stað kalksteins (e. lime/limestone) í blönduna, kalksteinn hefur 

verið algengasta bindiefnið erlendis. Logi segir að 

hægt sé að gera hampsteypu úr íslenkum hráefnum en 

„það þarf bara að finna hina fullkomnu blöndu.“54  

Hampræktun á Íslandi gengur vonum framar og fer 

þessi iðnaður ört vaxandi hér á landi. Að sögn Loga 

eru komin um tvö ár síðan fengið var leyfi fyrir að 

rækta hamp aftur hér á landi en ræktunin hefur 

fimmfaldast milli ára. Logi segir að skjól hafi 

 
53 Logi Unnarsson Jónsson, Viðtal tekið af höfundi ritgerðar, 20. október 2021. 
54 Logi Unnarsson Jónsson. 

Mynd 12. Ytra-Seljaland. 
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töluverð áhrif á ræktunina. Hann hefur verið „að benda skógræktar fólki á að það er alveg 

fullkomið að blanda hamprækt og skógrækt saman. ... Við erum að rækta nú inni í skógrækt 

á Ytra Seljalandi undir Eyjafjöllum, ...við ræktuðum fyrir 

utan skóginn síðast en svo nú erum við inni í skóginum 

og það er alveg sláandi munur.“55 Logi nefnir að það 

eina sem plantan þarf er rétt næring og gott skjól, síðan 

sér plantan um rest. Hún nærir jarðveginn og undirbýr 

hann fyrir næstu kynslóðir planta. Það þarf ekkert að eitra 

eða gefa mikinn áburð en gott getur verið að bera smá 

skít á túnin. Logi tekur dæmi um eina hampræktun sem 

er í Berufirði. Núna, þriðja árið hjá þeim, er plantan mun 

hærri og uppskeran betri. Hún gaf miklu meira en fyrsta 

árið. Nú var Logi sjálfur að klára uppskeru sumarsins og 

gekk hún vonum framar. Yrkið náði hátt í þriggja metra 

hæð sem þeir notuðu. Það yrki heitir Futura og nefnir 

hann að það virðist vera mjög gott trefja yrki.  

Að sögn Loga er þetta alltaf nokkra ára ferli að 

þróa hampsteypu. Það þarf rétta bindiefnið og þar af 

leiðandi finna réttu blönduna, búa hana til, gera prófanir 

á henni, setja hana út við íslenskar aðstæður og svo 

rannsaka. „Það er náttúrulega búið að taka af okkur 70 

ár í þróun á hampi [hér á landi] því þetta var allt bannað 

..., þannig við erum bara algjörlega á byrjunarreit ... það eru engir innviðir hér [á landi] til 

staðar og er það eitthvað sem mætti fara að byggja upp.“56 Logi segir aðspurður að það sé 

til smá kalksteinn á Íslandi. Það hafi einhvern tímann verið tekið úr Esjunni á fyrrihluta 20. 

aldar. Eins og fjallað var aðeins um í þriðja kafla þá er ekki mikið til af honum hér á landi. 

Núna eru þeir að prófa að nota kalkþörunga sem bindiefni sem þeir fá frá 

Kalkþörungaverksmiðjunni á Bíldudal. Kanna á hvort það virki en einnig hvort annað efni 

þurfi með til að binda steypuna betur saman. Gerðar voru prufur af þessari blöndu (hampur, 

kalkþörungar, vatn) þar sem kalkþörungarnir eru hitaðir upp að bræðslumarki sem er sirka 

842 gráður, því blandað við hampinn og vatn og sett í eins konar þrýstihólka í nokkurn tíma. 

Síðan verða gerðar rannsóknir á því. Einnig ætla þeir að gera prufur til samanburðar með 

 
55 Logi Unnarsson Jónsson. 
56 Logi Unnarsson Jónsson. 

Mynd 13. Ræktarlandið í lok maí 2021. 

Mynd 14. Uppskera sumarsins 2021. 
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íslenska kalksteininum, í stað kalkþörunga, sem bindiefni. 

Þeir ætla að nota veturinn til að kanna eiginleika efnisins, 

einangrunargildi og brunamótstöðu ásamt styrk blöndunnar 

og fleira sem þarf. Þeir nota síðan þau gildi sem koma út úr 

prófunum til að hanna lítið hús sem þeir ætla að setja upp 

næsta sumar. Logi hugsar sér að nota íslensku öspina sem 

burðinn fyrir húsið, hana fékk hann frá Skógarafurðum á 

Austurlandi. Hann ætlar að gera tilraunir með að fræsa í 

hana og setja koltrefjadúk eða stöng til að styrkja hana. 

Ástæðan fyrir því að nota öspina sem burð er vegna þess 

hve hratt hún vex, miðað við aðrar tegundir svo sem greni, 

furu og lerki. Þar af leiðandi bindur hún kolefni hraðar í sig en hinar tegundirnar.  

Hér á landi væri hægt að fara tvær leiðir með byggingu hamphúsa. Annarsvegar með 

því fara upprunalegu leiðina og steypa í mót og þjappa á verkstað, Logi nefnir að það myndi 

henta betur fyrir minni hýsi eða lítil einbýslishús. Hinsvegar er hægt að búa til forsteyptar 

einingar eða nokkurs konar múrsteina, eins og mikið hefur verið þróað erlendis, eða jafnvel 

heilar húseiningar/veggeiningar. Logi segir að hann sjái fyrir sér litla verksmiðju sem 

framleiðir húseiningar með gluggum og hurðum í, sem væri jafnvel keyrt undir infrarautt 

ljós til þess að það þorni fyrr, síðan flutt á verkstað.  

 Logi talar um að hann vilji hafa 70-80 cm þykka veggi í húsinu sínu sem verður 

byggt næsta sumar. „En þá kannski sérstaklega þar sem mesta kuldavindáttin er, þá ertu 

bara með varma massa í miðjunni, 35 gráður ... þá [eru þetta orðnir] náttúrulegir varma 

massa veggir.“ 57 Höfundur spurði hvort klæða þyrfti steypuna með einhverju eða hvort nóg 

væri að kalk sparsla hana í lokin eins og gert er erlendis. Logi myndi ekki treysta á að 

hampsteypan væri að pluma sig „svona bert í suðaustan lágréttri slyddu.“ 58 en hægt væri 

að klæða húsið með einhvers konar klæðningu, hún þyrfti samt sem áður að ná að anda eða 

það er að segja, leyfa hampsteypunni að anda.  

Það eru spennandi tímar framundan í þessum málum og verður gaman að sjá hvernig 

þetta þróast hér á landi. Einnig hver útkoman verður næsta sumar þegar prófað verður að 

byggja fyrsta húsið hér á landi úr íslenskri hampsteypu. 

 

 

 
57 Logi Unnarsson Jónsson. 
58 Logi Unnarsson Jónsson. 

Mynd 15. Fyrsta prufa, sívalingur. 
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Lokaorð 

Með ógnvekjandi aukningu koltvísýringslosunar á heimsvísu og afleiðingum hennar er 

þörfin fyrir kolefnishlutlausa eða kolefnishneigða tækni afar mikilvæg og brýn, þar kemur 

hampsteypan inn. Ég tel að Ísland geti orðið gott fordæmi fyrir aðrar þjóðir heims og skapað 

sér sérstöðu, verið land í fararbroddi sjálfbærni. Ég tel að hampurinn, ásamt fleiri 

náttúrulegum efnum, sé partur af framtíð byggingargeirans. Það eru spennandi tímar 

framundan í þessum málum.  

Út frá þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér, sé ég fyrir mér að Ísland geti orðið í 

fararbroddi hvað varðar sjálfbæran byggingariðnað. Hér er hægt að fá hreint og lífrænt 

byggingarefni nánast beint frá bónda, eins og maður segir. Eins og kom fram í fjórða kafla 

blandast skógrækt og hamprækt vel saman. Þetta gæti orðið að góðum iðnaði þar sem ræktað 

væri timbur sem burðarefni og hampur í hampsteypu, einangrun og klæðningu. Jafnvel værir 

hægt að nota lífefnaeldsneyti til að keyra áfram vinnuvélarnar sem þarf við uppskeruferlið 

og flutning á efninu. Mikilvægt er að huga að losun í framleiðslu- og byggingarferlinu. Hún 

getur verið við uppskeru, þegar efniviðurinn er unninn og við flutninga milli staða. Til að 

koma í veg fyrir þá losun er mikilvægt til dæmis að þurrka ekki upp mýrar bara til að búa til 

gott ræktarland. Þær hjálpa við að fanga enn meira kolefni úr andrúmsloftinu. Huga að 

vinnuvélunum og þungaflutningi, það er hægt að leysa með rafvæddum vélum sem sé 

traktorum, lyfturum, krönum og flutningabílum. Einnig gæti það gengið fyrir lífdísel sem 

unnið væri úr hampinum og nota mannafl við vinnslu á sjálfum einingunum og á verkstað 

við að steypa upp.  

Framleiðsluferlið á hampsteypunni gæti farið fram hjá aðilum eins og BM-Vallá. Þar 

væri hampsteypan blönduð og síðan hellt í mót á verkstað. Jafnvel væri hún steypt í litlar 

einingar (nokkurs konar múrsteina), fluttar tilbúnar á verkstað og húsið steypt upp inn á milli 

timburgrindar. Þessi aðferð gæti átt við minni húsbyggingar þegar viðrar sæmilega, það er 

að segja þegar ekki er frost eða hitastig undir 5 gráðum. Jafnvel á tímum þegar rignir mikið. 

Það væri jú alltaf hægt að bjarga því með að setja risa tjald yfir og byggja undir því. Tjald 

sem væri jafnvel úr hamptrefjum eins og seglin voru í gamla daga. Einnig væri möguleiki 

að nota spreytækni á verkstað þar sem blöndunni yrði spreyjað inn í timburgrind hússins. 

Límtré-Vírnet, eða svipað fyrirtæki, gæti séð um að gera tilbúnar heilar húseiningar þar sem 

íslenskt timbur væri notað í burðinn og hampsteypan í innvols veggja. Síðan yrðu 

einingarnar fluttar á verkstað og þær skrúfaðar saman, eins og gert er með CLT einingahús. 

Með því að vera með fjölbreyttar framleiðslu- og byggingaraðferðir væri hægt að anna 
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eftirspurn á margvíslegann hátt fyrir fjölbreyttar byggingar allan ársins hring. Þegar líftími 

byggingarinnar er liðinn er hægt að taka hana í sundur, flokka hráefnin og endurnýta. Síðan 

yrði þeim efnum sem ekki er hægt að endurnýta gefið nýtt líf og nýjan tilgang. Eftir stendur 

hampsteypan sem hægt væri að mylja niður og nota sem áburð eða kalkbæti, til dæmis á 

hampakrana. Með þessu móti erum við komin með hina fullkomnu hringrás.  

Hanna þyrfti auðvitað húsin með hampsteypu og timbur í huga. Sagt er að einfaldara 

sé að leika sér með form bygginga úr hampi. Út frá þeim upplýsingum sem ég hef aflað, 

ímynda ég mér að gaman væri að leika sér með áferðir, sjónrænar lagskiptingu efnisins, form 

veggja, horna og sjálfs rýmisins. Leika sér þannig með skilningarvitin og upplifanir í 

rýmunum. Ég vil trúa því að maður finni fyrir því þegar gengið er inn í hamphús, að það sé 

úr lífrænum efnum, eiturefnalaust og þar taki á móti þér hreint andrúmsloft, góð og hlý 

tilfinning, að þér líði vel inni í því. Með því að nota lífrænt efni ertu að skapa betra umhverfi 

fyrir þig, allt lífríkið og lífverurnar sem við búum með. Húsið þitt gæti verið geymsla fyrir 

kolefni í stað þess að vera valdur kolefnislosunar.  

Eins og staðan er í dag eru ekki komnar neinar haldbærar niðurstöður um það hvort 

hampsteypa úr íslensku hráefni standist íslenskt verðurfar og kröfur. Það mun allt gerast 

þegar búið er að finna hina fullkomnu blöndu. Áhugavert verður að sjá hvað kemur út úr 

rannsókninni hjá Loga. Einnig væri spennandi að gera tilraunir með hamp og mýsli saman. 

Hvort sem er, værum við með okkar sérstöðu hér á landi með notkun kalkþörunga eða jafnvel 

mýsli. Það vantar bara fleiri til að rannsaka hampsteypuna frekar svo að hún komist sem 

fyrst á markað, þetta getur orðið gríðarlega góð auðlind og atvinnuskapandi grein hér á landi. 

Með þessu áframhaldi getum við sem þjóð orðið sjálfbærari með okkar eigið 

náttúrulega byggingarefni í fararbroddi og gengið saman veginn í átt að hreinni, verðmætari 

og betri framtíð. Ekki aðeins fyrir okkur sjálf heldur fyrir börnin okkar og komandi kynslóða 

alls lífríkis á jörðinni. Við sem arkitektar þurfum að hugsa hvernig heim við viljum skapa. 

Þar skiptir efnisnotkun gríðarlega miklu máli.  
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